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САЛіЬТ [франц. «аіиі, від лат. за- 
Іиз (заіиііз)— небажання здоров’я, 
вітання] — 1) Урочисте вітання або 
віддання почестей арт. або руш¬ 
ничними залпами (як правило, хо¬ 
лостими), прапорами (на кораблях 
і суднах), зброєю (шаблею, гвин¬ 
тівкою). Застосовується для озна¬ 
менування урочистих дат, важли¬ 
вих подій (урочистий С.), під час 
офіц. церемоній зустрічі глав іноз. 
д-в і урядів (С. націй'— 21 арт. 
постріл або залп), на честь держ. 
і військ, діячів (особовий С.) при 
зустрічі їх у порту, на рейді, в мо¬ 
рі, відвідуванні ними корабля 
іноз. д-ви, при похованні держ. 
діячів, військовослужбовців та 
осіб, що мають певні заслуги 
(жалібний С.), а також військ, ко¬ 
раблями і торг, суднами у встанов¬ 
лених випадках. Випадки застосу¬ 
вання, порядок проведення і за¬ 
соби С. визначено відповідними 
положеннями, статутами, міжнар. 
конвенціями та ін. 2) Вітання 
підняттям руки в деяких громад, 
і політ, орг-ціях (напр., піонер¬ 
ський салют). 
«САЛіЬТ» — найменування серії 
рад. довгочасних орбітальних 
станцій. Призначені для прове¬ 
дення багатопланових наук, дос¬ 
ліджень Землі, навколоземного 
простору і далекого космосу, для 
розв’язування практичних задач в 
інтересах нар. г-ва, для наук., 
наук.-тех., мед.-біол. і технологіч¬ 
них досліджень і експериментів, 
а також для відпрацювання борто¬ 
вих систем і апаратури. Функціо¬ 
нують як у пілотованому, так і в 
автом. режимах (табл.). Перші 5 
станцій чС. > складались з двох гер¬ 
метичних (перехідного та робочого) 
і одного негерметичного (агрегат¬ 
ного) відсіків. Перехідний 
відсік призначений для стикуван¬ 
ня з кораблем <Союз>^ переходу 
космонавтів у робочий відсік, а 
також для розміщення частини 
наук, апаратури, деяких пультів 
керування, елементів системи тер¬ 
морегулювання та життєзабезпе¬ 
чення. Станції чС.-6>« (мал.) і 
чС.-7» устатковані ще й перехід¬ 
ною камерою зі стикувальним вуз¬ 
лом, розташованим з боку агрегат¬ 
ного відсіку, що дає змогу прийма¬ 
ти кораблі чСоюз» з експедиціями 
відвідування та вантажні кораблі 
<Прогресс> для забезпечення трива¬ 
лого функціонування станцій, а 
також ін. космічні літальні апара¬ 
ти, напр. <Космос>. Ззовні вста¬ 
новлено антени системи зближення, 
панелі сонячних елементів, світло¬ 
сигнальні прилади, балони з по¬ 
вітрям тощо. З робочим відсіком 
перехідний відсік з’єднаний лю- 
ком-лазом. Робочий відсік — 
гол. приміщення станції. В ньому 
встановлено осн. пульти керуван¬ 
ня, приладові панелі, командно- 

вимірювальний пристрій, контейне¬ 
ри для запасів харчів та води, еле¬ 
менти системи життєзабезпечення, 
електроживлення, наук, та екс¬ 
периментальна апаратура, спаль¬ 
ні пристрої. Для виконання наук, 
експериментів, операцій по орієн¬ 
тації та навігації, а також фотогра¬ 
фування та візуальних спостере¬ 
жень робочий відсік має 15 ілюмі¬ 
наторів. Ззовні вмонтовано радіа¬ 
тори системи терморегулювання, 
елементи системи орієнтації та ке¬ 
рування рухом, антенні пристрої, 
датчики реєстрації мікрометеор- 
них часток. Агрегатний від¬ 
сік служить для розміщення ру¬ 
шійної установки та паливних ба¬ 
ків, панелей сонячних елементів, 
пристроїв системи енергопостачан¬ 
ня, радіоантен, телекамер, елемен¬ 
тів системи терморегулювання, дат¬ 
чиків системи орієнтації, наук, 
приладів. 
Довжина станцій чС.» бл. 16 м, 
макс. діаметр 4,15 м, макс. попе¬ 
речний розмір по розкритих соняч¬ 
них батареях бл. 17 м, площа со¬ 
нячних батарей бл. 60 м^, вільний 
об’єм герметичних відсіків 100 м®, 
маса станції бл. 19 т, маса борто¬ 
вого комплексу наук, устаткуван¬ 
ня бл. 2 т. Станції чС.> виводять 
потужними ракетами-носіями на 
геоцентричні орбіти з висотою 
апогея бл. 275 км, перигея бл. 219 
км і нахилом 51,6® в повністю зіб¬ 
раному і спорядженому вигляді. 
В космосі станція та зістиковані 
з нею апарати утворюють орбіталь¬ 
ні комплекси чС.» — чСоюз», чС.» 
— чСоюз» — чСоюз», чС.» — чСо- 
юз» — чПрогресс», чС.» — чПро- 
гресс», чС.» — чКосмос». Іл. с. 7. 
Літ.: Инженерньїй справочник по кос- 
мической технике. М., 1977: чСалют- 
б;^, чСоюз-26:^, чСоюз-27;^, «Союз-28», 
чПрогресс-1». [Сборник]. М., 1978. 
Див. також літ. до ст. Орбітальна 
станція. Ю. М. Михайлов. 
САЛІ1 Еліо (рр. н. і см. невід.) — 
скульптор 2-ї пол. 19 — поч. 20 ст. 
Італієць за походженням. В кін. 
19 — на поч. 20 ст. жив і працював 
у Києві. Відомий як майстер деко¬ 
ративної скульптури (фронтонна 
композиція та леви перед будин¬ 
ком Держ. музею укр. образотвор¬ 
чого мистецтва (1897—1905), ску¬ 
льптури на Миколаївському кос¬ 
тьолі (1899—1909, тепер — Респ. 
будинок органної та камерної му¬ 
зики), зображення у вигляді різ¬ 
них химер на фасаді кол. приват¬ 
ного будинку архітектора В. Го- 
родецького (1902), драконів на бу¬ 
динку Держ. банку (1902—05), 
всі — у Ічиєві. На поч. 20 ст. С. 
деякий час викладав у Київсько¬ 
му художньому училищі. 

САЛЬВАДОР, Республіка Ель- 
Сальвадор — держава в Центр. 
Америці. На Пд. омивається вода¬ 
ми Тихого ок. В адміністративно¬ 
му відношенні поділяється на 14 
департаментів. 
Державний лад. С.— формально 
республіка. Фактично діє режим 
реакційної диктатури. 
Природа. Рельєф гористий. Біль¬ 
шу частину тер. країни займає 
вулканічне нагір’я заввишки до 
600—700 м. Є діючі вулкани, 
серед них Санта-Ана вис. 2381 м 
(найвища точка С.). На Пн. від 
нагір’я простягається широка по¬ 
здовжня тектонічна западина, по 
якій тече р. Лемпа. Вздовж уз¬ 
бережжя — алювіальна рівнина. 
Часто бувають землетруси. Покла¬ 
ди золота, срібла, свинцевої, цин¬ 
кової, мідної і заліз, руд, вапняку, 
гіпсу, сірки, мор. СОЛІ. Клімат тро¬ 
пічний, пасатний. Пересічні мі¬ 
сячні т-ри протягом року від 4-22 
до 4-24® (в м. Сан-Сальвадорі). 
Опадів 1500—1800 мм, на Пн.— до 
2500 мм на рік. Виділяються по¬ 
сушливий (листопад — квітень) та 
дощовий (травень — жовтень) сезо¬ 
ни. Поширені гірські коричнево- 
червоні та червоноземні грунти. 
Природна рослинність (в основно¬ 
му тропічні листопадні ліси) знач¬ 
ною мірою знищена, в горах збе 
реглися сосново-дубові ліси, знач¬ 
ні площі займає вторинна савана. 
Населення. Осн. населення — саль- 
вадорці (89%; склалися в резуль¬ 
таті змішання іспанців і абориге¬ 
нів — індіанців), решта — індіан¬ 
ці (10% ) і білі (1% ). Держ. мова — 
іспанська. Пересічна густота нас.— 
бл. 222 чол. на 1 км^ (1980). Мі¬ 
ське населення становить 40%. 
Найбільші міста: Сан-Сальвадор, 
Санта-Ана, Сан-Мігель. 
Історія. До колонізації європейця¬ 
ми територію сучас. С. населяли 
індіан. племена {майя, нахуа та 
ін.). З 1524 по 1821 перебувала під 
владою Іспанії. З 1560 С. входив до 
складу генерал-капітанства Гвате¬ 
мали, яке в ході війни за незалеж¬ 
ність іспанських колоній в Амери¬ 
ці 1810—26 було проголошено 1821 
незалежним. В’ 1841 С. проголоше¬ 
но незалежною республікою. В кін. 
19 — на поч. 20 ст. в країні почав 
формуватися с.-г. пролетаріат, на¬ 
передодні 1-ї світової війни виник¬ 
ли перші робітн. орг-ції. в 20-х рр. 
20 ст. створено профспілки, 1930 — 
Компартію С. В 1931 внаслідок 
військ, перевороту в країні встанов¬ 
лено терсуистичну диктатуру, про¬ 
ти якої оуло спрямовано повстан¬ 
ня батраків і селян 1932 (бл. 40 
тис. чол.), що зазнало поразки. 
Під час 2-ї світової війни С. 1941 
приєднався до антигітлерівської 
коаліції, 1939—45 на його терито¬ 
рії розміщено військ, бази СІЛА. В 
1944 внаслідок заг. політ, страй¬ 
ку ліквідовано диктатуру. Проте 
уряди, сформовані в 50-х рр., про¬ 
довжували проводити антинарод¬ 
ну проімперіалістичну політику. 
Перемога Кубинської революції 
сприяла активізації демократичних 
сил країн Центр. Америки, в т. ч. 
й С. Але уряди, що були при владі 
1962—72, анулювали завоювання 
трудящих, відкрили широкий до¬ 
ступ іноз. капіталу, уклали кабаль¬ 
ні договори з СПІА. В 1969 прав¬ 
лячі кола С. розв’язали війну 

САЛЬВАДОР 

Герб Сальвадору. 

САЛЬВАДОР 

Площа — 21,4 тис. км 

Населення — 4,44 млн. 
чол. (1980, оцінка) 

Столиця — 
м. Сан-Сальвадор 

Сальвадор. X. Агілар 
Гусман. Продавець ци¬ 
новок. Дерево. Перша 
половина 20 ст. 
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Стела з каменю із Тасу- 
маля. Давній період. 
Національний музей 
Давіда X. Гусмана. 
Сан-Сальвадор. 

X. Діас. Етюд. 
Середина 20 ст. 

проти Гондурасу, що тривала 5 
днів, але значною мірою підірва¬ 
ла економії^ країни. На поч. 70-х 
рр. у С. відбулися робітн. страйки, 
виступи студентів і селян, розгор- 
нзгвся партизанський рух. Уряд, 
який прийшов до влади 1977 вна¬ 
слідок сфальсифікованих виборів, 
проводив політику репресій, що 
викликало відкриті антиурядові 
виступи, в країні було створено 
Фронт об’єднаної нар. дії, Нар.- 
революц. блок. 15.x 1979 при під¬ 
тримці США і місц. реакції в С. 
було вчинено держ. переворот, у 
результаті якого до влади прийшла 
військ.-цивільна хунта, що стала 
на шлях політики геноциду щодо 
сальвадорського населення. За пе¬ 
ріод 1979—81 в країні вбито бл. 
ЗО тис. чол., бл. 100 тис. покинуло 
батьківщину. 
Народ С., керований Революц.- 
демократич. фронтом (РДФ; засн. 
у квітні 1980), Фронтом націона¬ 
льного визволення імені Фарабун- 
до Марті (ФНВФМ; засн. у жовт¬ 
ні 1980), піднявся на громадян, 
війну проти антинар. хунти. На 
кін. 1980 повстанці контролювали 
бл. 25% тер. країни. Намагаючись 
зберегти свої позиції, хунта на поч. 
грудня 1980 провела чреорганіза- 
цію» влади. Основну матеріаль¬ 
но-фінансову допомогу правля¬ 
чій хунті в С. надають США. В 
серпні 1981 ФНВФМ опубліку¬ 
вав проект програми майбутнього 
рево люц.-демократичного уряду. 
РДФ і ФНВФМ у вересні 1981 
були визнані багатьма д-вами як 
єдині законні політ, представники 
сальвадорського народу. В берез¬ 
ні 1982 хунта в обстановці посиле¬ 
них масових репресій проти мирно¬ 
го населення для узаконення нена¬ 
висного народові С. порядку про¬ 
вела в країні вибори, до яких було 
за.^чено лише праві партії. РДФ 
і ФНВФМ, відхиливши вибори, 
виступили з ініціативою мирних 
переговорів для подолання політ, 
кризи в країні і проведення справ¬ 
ді демократичних виборів за учас¬ 
тю всіх громад, сил. С.— член 
ООН (з 1945), Організації аме¬ 
риканських держав, Латиноаме¬ 
риканської економічної системи. 
Центральноамериканського спіль¬ 
ного ринкр. Є. Г. Лапшев. 
Політичні партії, профспілки. 
Партія національного 
примирення, засн. 1961. 
Виражає інтереси великої агр.- 
пром. і фінанс.-торг. буржуазії, 
реакційної вояччини. Христи¬ 
янсько-демократична 
партія, засн. 1960. Народ¬ 
ний соціал-християн- 
с ь к и й рух, засн. 1980. Н а - 
ціональний револю¬ 
ційний рух, засн. 1967. С.-д. 
партія, що виражає інтереси 
прогресивної інтелігенції, студент¬ 
ства, частини трудящих. Комуні¬ 
стична партія Сальвадору* засн. 
1930. Діє в підпіллі. Комі¬ 
тет профспілкової єд¬ 
ності Сальвадору, засн. 
1980. Об’єднує 9 найбільших проф- 
центрів, у т. ч. Єдину проф¬ 
спілкову федерацію С. (засн. 1965, 
входить до ВФП). Загальна 
конфедерація проф¬ 
спілок, засн. 1958. Контоолю- 
ється урядом. Входить до МкВГТ і 
ОРІТ. 

Господарство. С.— економічно 
слаборозвинута агр. країна, г-во 
якої спеціалізується на вироби, 
експортних с.-г. культур. Еконо¬ 
міку контролює місц. олігархія, 
значні позиції займає іноз. (гол. 
чин. США) капітал. Більшість 
населення зайнята в с. г. Харак¬ 
терне існування великих капіталі¬ 
стичних товарних і дрібних нату¬ 
ральних сел. г-в. Значна частина 
селян безземельна. Поширена орен¬ 
да, подекуди зберігаються напів- 
феод. відносини. В обробітку — 
бл. 50% с.-г. угідь. Осн. експортні 
культури (збір, тис. т, 1980); ка¬ 
ва — 161 (за її вироби. С. займає 
6-е місце в світі), бавовник — 65 
(бавовник-волокно), цукр. трос¬ 
тина (1979 було вироблено 277 тис. 
т цукру-сирцю); з прод. культур 
вирощують кукурудзу — 537, сор¬ 
го — 177, квасолю — 47, рис, ово- 
чі, фрукти; з технічних — хені- 
кен, кунжут, індигоносні рослини, 
тютюн. Тваринництво розвинуте 
слабо, має екстенсивний характер. 
Поголів’я (тис., 1978): великої 
рогатої худоби — 1330, свиней — 
бл. 430. Розвивається рибальство, 
особливо вилов креветок. С. г. 
не задовольняє потреб країни в 
продовольстві, в лісах незначні 
заготівлі деревини. Лише в С. до¬ 
бувають бальзамову смолу, яка 
широко використовується в меди¬ 
цині та парфюмерії. Пром-сть роз¬ 
винута слабо, в невеликій кіль¬ 
кості видобувають золото і срібло, 
свинцеву, цинкову і мідну руди, 
вапняк, гіпс, мор. сіль. Обробна 
пром-сть представлена невеликими 
кавообробними, цукр., рисоочис- 
ними, борошномельними, олій¬ 
ницькими, виноробними, м’ясо- 
холодобойними, текст, (по вироби, 
бавовняних тканин та мішків і 
канатів з хенікену), шкіряно-взут., 
деревообр., склоробними та ін. 
підприємствами. Переважно на до- 
візній сировині та напівфабрика¬ 
тах працюють окремі нафтопере¬ 
гінні, металург., машинобудівні 
(у т. ч. автоскладальний), хім., 
цем., целюлозні, по складанню те¬ 
левізорів та ін. з-ди, що належать 
іноз. капіталу. Розвинуті ремесла 
(ручне ткацтво, плетіння капелю¬ 
хів, корзин та ін.). У 1980 було 
вироблено 1199 млн. кВт • год 
елек-фоенергії. Гол. пром. цент¬ 
ри: Сан-Сальвадор, Санта-Ана та 
Сан-Мігель. Довж. (1980): з-ць — 
бл. 700 км, автошляхів — 10,73 
тис. км (у т. ч. понад 5 тис. км з 
твердим покриттям). Через С. 
проходить Панамериканське шосе. 
Осн. мор. порти — Акахутла. Ла- 
Уньйон, Ла-Лібертад. Поолизу 
Сан-Сальвадора — міжнар. аеро¬ 
порт Ілопанго. З С. вивозять каву, 
трансп. засоби, хім. продукти, 
прод. товари. Гол. торг, партне¬ 
ри — США, країни Центр. Амери¬ 
ки, ФРН, Японія. Грош. одиниця 
— колон. 2,5 колона = 1 дол. 
США (1981). в. О. Малєєв. 
Медичне обслуговування. За дани¬ 
ми ВООЗ, у країні 1975 було 
7127 лікарняних ліжок (17,8 ліж¬ 
ка на 10 тис. ж.), більшість яких 
належить д-ві. В 1974 мед. допомо¬ 
гу подавали 1083 лікарі, 391 зуб¬ 
ний лікар, працювали 3^ фарма¬ 
цевтів. Лікарів готує медичний 
факультет університету «Ель Саль¬ 
вадор». 

Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. Бл. 38% населення 
становлять неписьменні. Курс нав¬ 
чання в загальноосв. школі 11 ро¬ 
ків і складається з двох ступенів: 
9-річна поч. школа (З -Ь З -Ь 3), 
що є обов’язковою для дітей ві¬ 
ком від 6 до 18 років, і 2-річна се¬ 
ред. школа. Третій цикл поч. шко¬ 
ли дає, крім загальноосвітньої, 
і елементарну профес. підготовку; 
серед, школа — ступінь бакалавра 
та право вступу до вузів. 50% уч¬ 
нів серед, шкіл навчаються у при¬ 
ватних навч. закладах. У 1977/78 
навч. р. у поч. школах налічувало¬ 
ся 823 тис. учнів, у середніх — по¬ 
над 44 тис., у вищих навч. закла¬ 
дах — понад ЗО тис. студентів. 
Учителів поч. шкіл готзгють нор¬ 
мальні школи, середніх шкіл — 
учительські коледжі й пед. відді¬ 
лення ун-тів. профес.-тех. освіту 
здобувають у нац. індустріальних 
і с.-г. уч-щах. У Сан-Сальвадорі 
З ун-ти: «Ель Сальвадор» (засн. 
1841), Центральноамериканський 
«Хосе Сімеон Каньяс» (засн. 1965) 
і «Др. Хосе Матіас Дельгадо» 
(засн. 1977, приватний), 4 колед¬ 
жі. Працюють академії С. й істо¬ 
рії С. (засн. 1925), Центр геотех. 
досліджень (реорганізовано 1961) 
та ін. наук, установи. Найбільші 
б-ки: Нац. (засн. 1870) і Централь¬ 
на ун-ту «Ель Сальвадор» (засн. 
1847). У країні два музеї — Нац. 
Давіда X. Гусмана (засн. 1883) і 
археол. «Тацумал» (засн. 1951) 

М. /. Павлов. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1981 у С. видавалися щоден¬ 
ні газети: «Діаріо де ой» («Сьогод¬ 
нішня газета», з 1936); «Діаріо 
латіно» («Латинська газета», з 
1890); «Діаріо офісьяль» («(Офі¬ 
ційна газета», з 1875) — урядовий 
орган; «Мундо» («Світ»); «Пренса 
графіка» («Ілюстрована преса», з 
1915). Орган ЦК Компартії С. 
«Вердад» («Правда», з 1970) ви¬ 
ходить нелегально. «Унідад обре- 
ра» («Єдність робітників») — ор¬ 
ган Єдиної профспілкової федера¬ 
ції С. (щомісячна). Діє єдина уря¬ 
дова радіостанція і 50 комерцій 
них. Телебачення — з 1956. 
Література. Нац. л-ра (ісп. мовою) 
виникла після створення 1841 не¬ 
залежної республіки. Провідним 
став романтичний напрям, закла¬ 
дений поезією громадсько-політ, 
діяча, учасника боротьби проти 
ісп. колонізаторів М. Альвареса 
Кастро. Найвідоміші представни¬ 
ки цього напряму: поети Е. Ойос, 
І. Руїс Араухо, X. X. Каньяс — 
автор популярних патріотичних 
віршів та нац. гімну. Проти ро¬ 
мантизму, естетика якого вже не 

Сан-Сальвадор. Площа Болівар. 
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відповідала культур, потребам 
суспільства кін. 19 ст., виступило 
т-во -«Юність», яке видавало од¬ 
нойменний журнал. У ньо^^ роз¬ 
почав свій творчий шлях Ф. Га¬ 
ві діа — соратник Р. Даріо і один 
з найзначніших поетів у Центр. 
Америці. Він виступав за поєд¬ 
нання нац. проблематики з нова¬ 
торською віршовою технікою. На 
поч. 20 ст. виникла проза, що спо¬ 
чатку мала переважно побутовий 
характер (див. Костумбризм) 

Церква в Хокоро. 18 ст. 

—книги А. Амброджі, Е. Альвара- 
до та ін. Побутовізм поступово 
долала реалістична л-ра творами 
А. Масферрера, X. М. Перальти 
Лагоса (псевдонім — Т. П. Мечін) 
та ін. Значного розвитку набув 
реалізм в оповіданнях і романах 
С. Саласара Арруе, де змальовано 
життя народу, насамперед індіан¬ 
ців. У 20-х рр. виникали числен¬ 
ні формалістичні й декадентські 
рухи -«авангардистського» спряму¬ 
вання. Після 2-ї світової війни по¬ 
силився екзистенціалістський на¬ 
прям (див. Екзистенціалізм). Але 
на перший план виходить л-ра 
гостро соціального звучання. В 
романі М. А. Еспіно чЛюди і 
смерть» (1947) звучить протест 
проти експлуатації батраків у сель¬ 
ві (тропічних лісах). В романі 
«У неоновій сельві» (1956) Р. Ве- 
ласкес вивів образ комуніста — 
борця за нар. справу. Нар. пов¬ 
станню 1932 присвятив роман 
«Червона хвиля» (1960) Ф. Мачон 
Віланова. Розвивається соціальна 
поезія. Її представляють Р. Даль- 
тон Гарсіа, Р. Арміхо, М. де ла 
Сельва та ін. Укр. мовою опуб¬ 
ліковано окремі вірші молодих 
поетів: члена Компартії Сальвадо¬ 
ру Рігоберто Гонгори, який заги¬ 
нув під час сутички з солдатами 
хунти, та Хайме Суареса, вбитого 
однією з фашист, банд. 

В. С. Харитонов. 
Архітектура та мистецтво. В ко¬ 
лоніальний період у С. споруджу¬ 
вали міста за регулярним плану¬ 
ванням, з одноповерховими бу¬ 
динками з адоби (сирцева цегла з 
глини і соломи), невисокими церк¬ 
вами з складними фронтонами на 
фасадах та різьбленням на порта¬ 
лах (церква Сантьяго в Сан-Саль¬ 
вадорі, кін. 18 — поч. 19 ст.). 
З 2-ї пол. 40-х рр. 20 ст. у містах 
будують адм. і громад, споруди в 
сучас. архіт. формах (арх. А. Соль, 
Е. де Сола). 
Давні індіан. культури С. були 
пов’язані з цивілізаціями на тер. 
Пд. Мексіки, Гвате.чали й Гонду¬ 
расу (постаті божеств і стели з 
рельєфами), а також з культурами 

Нікарагуа й Коста-Ріки (жорна з 
головами тварин, посудини, ху- 
дож. вироби з каменю). Живопис 
розвинувся у 20 ст. під європ. і 
мекс. впливами (живописці С. 
Саларруе, X. Мехіа Відес, Н. Кан- 
хура, Р. Еліас Рейсе, X. Діас, 
К. А. Каньяс; скульптори В. Естра¬ 
да, Н. Ночес Авенданьйо, X. Агілар 
Гусман). З видів нар. мистецтва 
розвинуті кераміка, вироби з соло¬ 
ми й панциря черепахи. Серед по¬ 
пулярних пісенно-танц. форм — 
байлес, або серейтес. Нар. муз. ін¬ 
струменти — гітара, маримба (різ¬ 
новид ксилофона), флейти, удар¬ 
ні — уєуєтль та ін. В 1980 знято 
прогр)ес. документ, фільм-«Сальва¬ 
дор: народ переможеі» (реж. Д. де 
ла Тексера), що знаменував народ¬ 
ження нац. кіномистецтва. 

Г. X. Стародуб 
(образотворче мистецтво). 

Літ.: Нитобург 3. Л. Сальвадор. М., 
1974; Мармоль М. Гнев и боль Саль- 
вадора: Страницьі жизнп и борьбьі. 
Пер. с исп. М., 1981. 

САЛЬВГНІ (Заіуіпі) Томмазо 
(1.1 1829, Мілан — 31.ХІІ 1915, 
Флоренція) — італ. актор-трагік. 
Н. в акторській сім’ї. З 1843 
разом з батьком Д. Сальвіні 
виступав у трупі Г. Модени. 
В 1848 брав участь у нац.-визволь¬ 
ній боротьбі італ. народу, двічі 
був заарештований. З 60-х рр. очо¬ 
лював власні трупи. С.— один з 
кращих інтерпретаторів о^азів 
шекспірівської драматургії. (Іеред 
ролей — Отелло, Король Лір, 
Коріолан, Макбет, Гамлет (одной¬ 
менні трагедії Шекспіра), Орос- 
ман (-«Заїра» Вольтера), Коррадо 
(-«Громадянська смерть» Джако- 
метті). С. багато гастролював по 
країнах світу, виступав у Росії, 
зокрема 1885, 1887, 1898 — на 
Україні. Портрет с. 9. 
САЛЬВІНІЯ (Заіуіпіа) — рід рос¬ 
лин родини сальвінієвих підкласу 
водяних папоротей. Водяні од¬ 
но- або багаторічні трав’янисті рос¬ 
лини з плаваючим розгалуженим 
стеблом. Кореня немає. Листків у 
кільцях по три, з них два овально- 
еліптичні, цілокраї, плаваючі, тре¬ 
тій — розсічений, подібний до 
кореня, занурений у воду. С. різно¬ 
спорові рослини, спорангії утво¬ 
рюють плівчасті, кулясті, споро 
карнії при основі занурених лис7- 
ків. Відомо 13 видів, поширених 
у тропічних і почасти помірних 
широтах. В СРСР, у т. ч. в УРСР, 
— 1 вид: С. плаваюча (5. паіапз). 
Зустрічається в річках і озерах. 
Занесена до Червоної книги 
Української РСР. 
САЛЬДО (італ. 5а1(іо) — у бухгал¬ 
терському обліку різниця між 
сумами дебету й кредиту рахунку. 
Дебітове С. (сума дебету більша 
за суму кредиту) відображає наяв¬ 
ність госп. зас(5йв на певну дату, 
затрати на вироби., розмір збитків 
тощо; записують в актив балансу. 
Кредитове С. (сума кредиту біль¬ 
ша за суму д^ету) відображає 
стан джерел госп. засобів; запису¬ 
ють у пасив балансу. Рахунок, 
який не має С. (сума дебету дорів¬ 
нює сумі кредиту), наз. закритим. 
САЛЬбРІ (Заііегі) Антоніо (18. 
VIII 1750, Леньяго, поблизу Веро¬ 
ни — 7.У 1825, Відень) — італ. 
композитор, диригент і педагог. З 
1766 жив у Відні, був придворним 

композитором (з 1774) та капель¬ 
мейстером (з 1788); керував італ. 
оперною трупою (до 1/90) і при¬ 
дворною співацькою капелою (до 
1824). Автор опер (у т. ч. чАрміда», 
1771; чВизнана Європа», 1778; 
чДанаїди», 1784), ораторій, ін¬ 
струментальних творів. Серед уч¬ 
нів С.—Л. Бетховен, Ф. К. В. 
Моцарт, Ф. Шуберт, Ф. Ліст. 
Легенду ніби С. отруїв В. А. 
Моцарта використав О. Пушкін 
у трагедії ч Моцарт і Сальєрі». 
САЛЬКоВ Євген Андрійович 
(18.IX 1928, с. Борова, тепер емт, 
райцентр Харків, оол.) — укр. 
рад. фізик, доктор фіз.-мат. наук 
(з 19/8), професор (з 1981). Член 
КПРС з 1959. Закінчив Київсь¬ 
кий ун-т (1955). У 1955—60 працю¬ 
вав в Ін-ті фізики АН УРСР. З 
1960 — в Ін-ті напівпровідників 
АН УРСР (з 1978 — завідуючий 
відділом). Осн. наук, праці С. 
присвячені питанням фотонапів- 
провідникового матеріалознавства 
та дослідженню нерівноважних 
електронних процесів у напів¬ 
провідниках при низьких т-рах. 
Державна премія УРСР, 1981. 
сАлькове — селище міського 
типу Гайворонського р-ну Кіро- 
вогр. обл. >ФСР. Розташоване на 
р. Пд. Буг, за 6 км від залізнич. 
ст. Хащувате. 2,3 тис. ж. (1982). 
Цукр. комбінат. 2 заг.-осв. школи, 
4 мед. пункти, клуб, З б-ки. Ви¬ 
никло наприкінці 18 ст., с-ще 
міськ. типу — з 1962. 
САлЬМАН Олександр Васильо¬ 
вич [ЗО.УПІ (12.ІХ) 1914, Петро¬ 
град — 16.УП 1971, Львів] — укр. 
рад. театр, художник, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1956). Член КПРС 

САЛЬМАН 

Сальвінія плаваюча. 
Загальний вигляд рос¬ 
лини і мікро- та мега- 
соруси (в розрізі). 

Орбітальний науково- 
дослідний комплекс 
чСалют-6» — «Союз»: 
1 — транспортний кора¬ 
бель; 2 — центральний 
пост керування; З — 
фотоапарат МКФ-бМ; 
4 — душова установка; 
5 — біжуча доріжка; 
6 — відсік наукової 
апаратури; 7 — двигу¬ 
ни орієнтації; 8 — пере¬ 
хідна камера; 9 — ан¬ 
тени системи зближен¬ 
ня; 10 — агрегатний від¬ 
сік; 11 — сонячні бата¬ 
реї; 12 — перехідний 
відсік. 

Ю 9 

Основні відомості про орбітальні станції чСалют» 

Станція Дати роботи Основні відомості 

«Салют» ^9.IV - 11.x 1971 

«Салют-2» 3.^ 1973 - 
кінець квітня 1973 

«Салют'-З» 25.VI 1974 — 
24.1 1975 

«Салют-4> 26.ХП 1974- 
З.ІІ 1977 

«Салют-5» 22. VI 1976— 
8.VIII 1977 

«Салют-6» 29.ІХ 1977 — 
29. VII 1982 

апуі 
19. IV 1982 

Перша дрвгочасна орбіталь¬ 
на станція. Стикування з ко¬ 
раблями «Союз-10» і «Со- 
юз-11». 
Робота в автоматичному ре¬ 
жимі. 
Стикування з кораблем «Со- 
юз-14»; спільний політ з 
кораблем «Союз-15>. 

Стикування з кораблями 
«Союз-17» і «Союз-18». 

Стикування з кораблями 
«Союз-21» і «Союз-24>; ма¬ 
неврування і зближення з ко¬ 
раблем «Союз-23». 

Перша станція і^угого поко¬ 
ління. На станції працювали 
5 основних екіпажів і 11 екс¬ 
педицій відвідування, з них 
8—3 космонавтами братніх 
соціалістичних країн. 

Стикування з кораблями 
«Союз Т-5», «Союз Т-6» і Со¬ 
юз Т-7». 
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САЛЬМОНЕЛЬОЗИ 

Самарканд. 
Медресе Шир-Дор. 
1619-36. Двір. 

Сальник у людини. 
Розміщення його по 
відношенню до органів 
черевної порожнини: 
1 — печінка; 2 — шлу¬ 
нок; З — великий саль¬ 
ник; 4 — висхідна обо¬ 
дова кишка; 5 оче¬ 
ревина; 6 — тонкі киш¬ 
ки; 7 — сигмоподібна 
кишка. 

Сальна (одиночна осо¬ 
бина): 
1 — рот; 
2 — клоакальний сифон; 
3 — черевний бік. 

з 1954. В 1929—31 навчався у 
ВХУТЕІНі в Ленінграді. Працю¬ 
вав 1930—33 в театрах Ленінграда, 
Мурманська, Рязані, Горького, 
Баку, Алма-Ати та ін. міст. З 
1939 — на Україні: в оперних те¬ 
атрах Одеси, Харкова, Києва. З 
1946 — художник, з 1961 — гол. 
художник Львів, театру опери і 
балету ім. І. Франка. Оформив 
вистави: «У неділю рано зілля ко¬ 
пала > за О. Кобилянською (1956), 
чТіні забутих предківо В. Кирей- 
ка (1960), «Орися» А. Кос-Ана- 
тольського (1964), «Арсенал» Г. 
Майбороди (1967), всі — у Львів, 
театрі опери та балету ім. 1. Фран¬ 
ка; «Царева наречена» М. Рим¬ 
ського-Корсакова (1945), «Дон Кар- 
лос» Дж. Верді (1966), обидві — 
в Одес. театрі опери та балету, 
та ін. С.— відомий і як графік. 
Літ.: Виставка творів заслуженого 
діяча мистецтв УРСР Олександра 
Васильовича Сальмана. Каталог. 
Львів, 1965. 

САЛЬМОНЕЛЬйЗИ — група го¬ 
стрих інфекційних захворювань 
людини і тварин, спричинюваних 
мікробами з роду сальмонел (5а1- 
топеїіа). С.—поширені інфекцій¬ 
ні захворювання. У людини С. 
розглядають як окрему грзгпу киш¬ 
кових захворювань,що відрізняють¬ 
ся від черевного тифу і паратифів. 
Джерелом і резервуаром інфекції є 
хворі й здорові тварини (бактеріо- 
носГЇ), може ^ти і людина. Ін¬ 
фікування відбувається через за¬ 
ражену їжу (гол. чин. м’ясо і м’яс¬ 
ні продукти, молоко і молочні про¬ 
дукти, яйця), при неправильному 
забої тварин тощо. Розрізняють 
кілька форм С.— шлунково-киш¬ 
кову (диспепсії, коліти, ентероко¬ 
літи), тифоподібну і септичну. 
Тяжкість клінічного перебігу різ¬ 
на — від легких випадків гастро¬ 
ентеритів або безсимптомних ін¬ 
фекцій до тяжких тифоїдних і 
септичних форм. Захворювання 
починається гостро — підвищенням 
т-ри; з’являються симптоми заг. 
інтоксикації і розладу діяльності 
шлунково-кишкового тракту, а та¬ 
кож розлади функцій нервової і 
серцево-судинної систем. 
Лікування: промивання 
шлунка і кишечника, гаряче пит¬ 
тя у великій кількості, спазмолі¬ 
тичні засоби, антибіотики, дієта 
тощо. Див. також Харчові токси- 
коінфекції та інтоксикації. 
С. у тварин {тиф, паратиф) 
спричинюють різні види сальмо¬ 
нел. Хворіють коні, велика рог. 
худоба, свині, вівці, кози, хутрові 
звірі, бджоли та ін. С. поширені 
повсюдно. Для хворих тварин 
характерні гарячка, аборти, роз¬ 
лади травлення і кровообігу, ура¬ 
ження центр, нерв, системи, сугло¬ 
бів, великий падіж молодняка. 
Джерело зараження — хворі тва¬ 
рини, бактеріоносії, забруднені 
сальмонелами корми та ін. Спри¬ 
яють захворюванню недостатня го¬ 
дівля, холод, вогкість, скупчене 
утримання тварин. Діагноз вста¬ 
новлюють на основі клініч. і пато- 
логоанатоміч. ознак та мікробіо- 
логіч. дослідження. Для ліку¬ 
вання застосовують імунні си¬ 
роватки з антибіотиками та ін. 
Профілактика — додержання зоо- 
гігієніч. і вет.-сан. правил, ізоля¬ 
ція хворих тварин, вакцинація. 

сАльник В анатомії — ут¬ 
вір очеревини, що вкриває органи 
черевної порожнини тварин і лю¬ 
дини. Складається з кількох лист¬ 
ків серозної оболонки, містить жи¬ 
рові відкладення, кровоносні та 
лімфатичні судини. Розрізняють 
малий і великий С. М а л и й С. 
з’єднує верхню частину шлунка і 
дванадцятипалу кишку з печінкою. 
Великий С. опускається від 
нижньої частини шлунка і, як фар¬ 
тух, вкриває спереду весь кишеч¬ 
ник. В організмі відіграє захисну 
роль. Утворюючи спайки, С. обме¬ 
жує вогнище ураження, зокрема 
при перфорації стінок шлунка та 
кишечника. Захворювання: запа¬ 
лення С., перекручення, пухлини 
тощо. 
сАльні ЗА/ІОЗИ — невеликі за¬ 
лози тварин і людини, які проду¬ 
кують шкірне сало. Осн. елементи 
С. 3.— секреторний міхурець і 
вивідна протока. Разом з пото¬ 
вими залозами С. з. становлять 
залозистий апарат шкіри. Розви¬ 
ваються як вирости волосяних 
мішечків і мають гроновидну фор¬ 
му у зв’язку з наявністю лише 
однієї протоки, яка виводить сек¬ 
рет з кількох відділів С. 3. Існу¬ 
ють також «вільні» С. з., що гру¬ 
пуються гол. чин. на ЗОВНІШНІХ 
статевих органах і шкірі молоч¬ 
ної залози і відкриваються прямо 
на поверхню епітелію. У люди¬ 
ни до складу секрету С. з. вхо¬ 
дять нейтральні жири, холесте¬ 
рин тощо, які виводяться назовні 
в результаті руйнування залозис¬ 
тих клітин. Шкірне сало змащує 
волосся та шкіру і надає їм м’я¬ 
кості та еластичності. Захворю¬ 
вання: вугри, атерома тощо. 
САЛЬПИ (Заірае) — клас морсь¬ 
ких вільноплаваючих тварин під¬ 
типу покривників. Тіло (довж. 
0,6—19 см) прозоре, мішковидної 
або барильцевидної форми, опе¬ 
резане стьожковими м’язами, як 
обручами. На передньому кінці 
тіла міститься ротовий отвір, що 
веде в дуже велику глотку, на зад¬ 
ньому — клоакальний сифон. Ру¬ 
хаються за допомогою виштовху¬ 
вання води з клоакального сифона. 
Живляться дрібними планктонни¬ 
ми організмами. Для С. характер¬ 
не чергування статевого і неста¬ 
тевого поколінь (метагенез), а 
також поодиноких і колоніальних 
форм. Відомо 25 видів, пошире¬ 
них переважно в теплих морях, 
в СРСР — З види (виключно в да¬ 
лекосхідних морях). Практичного 
значення не мають; подекуди мо¬ 
жуть бути кормовими конкурен¬ 
тами планктонних ракоподібних 
(див. Ланцюги живлення), 

О. П. Маркевич. 
САЛЬПІНГГТ [від грец. оаХяіу^ 
(оаХяіууое) — труба] у люди¬ 
ни — запалення фаллопієвих 
труб (маткових труб). Ізольоване 
ураження маткових труб спостері¬ 
гається дуже рідко, здебільшого 
С. поєднується з запаленням яєч¬ 
ників (оофоритом). Див. Сальпін- 
гоофорит. 
САЛЬПІНГООФОРЙТ [від грец. 
оаХяіу^ (ааХяіууОб) — труба та 
фо^)6рОV — яєчник] — запалення 
фаллопієвих труб та яєчників у 
людини і тварин. Збудниками С. 
здебільшого є гонокок, стафілокок, 
стрептокок, кишкова паличка, ту¬ 

беркульозна паличка. Інфекція по¬ 
ширюється висхідним шляхом, (з 
боку матки) або заноситься пли¬ 
ном крові чи лімфи. В деяких ви¬ 
падках уражається лише слизова 
оболонка труби, в інших — всі 
шари стінки; яєчник збільшується 
в об’ємі, в ньому утворюються по¬ 
рожнини, виповнені серозним, 
кров’янистим або гнійним вмістом. 
Фаллопієві труби можуть спаюва¬ 
тися з яєчниками в єдине запальне 
утворення. Нерідко спост^ігають- 
ся двобічні С. Перебіг С. буває го¬ 
стрим, підгострим, хронічним. Оз¬ 
наки гострого С.: гарячка, біль вни¬ 
зу живота і в попереку, слизові чи 
гнійні виділення з піхви, порушен¬ 
ня менхлпруального циклу тощо. 
Лікування: гострого С.— по¬ 
стільний режим, антишотики, суль¬ 
фаніламідні препарати; при на¬ 
гноєнні — хірургічне втручання; 
при хронічній формі — фізіотера¬ 
певтичне та курортне лікування. 
С. може привести до безплідності, 
перитоніту. 
сАльськ — місто обласного під¬ 
порядкування Ростовської обл. 
РРФСР, райцентр. Розташований 
на р. Середній Єгорлик (бас. Дону). 
Вузол з-ць. 58 тис. ж. (1981). В 
С.— заводи: ковальсько-пресового 
устаткування, цегельний, комбі¬ 
кормовий, виноробний, консерв¬ 
ний; ф-ки: хутрова, текст.-галан¬ 
терейна, швейна, взуттєва. Вечір¬ 
ній верстатобуд. технікум. С. утво¬ 
рений 1926. 
САМАНГДИ — феод, династія в 
(Зеред. Азії 819—999. Засновник 
династії — Саман-худат з с. Саман 
(Пн. Афганістан). Спочатку С. 
захопили намісництво в Маверан- 
нахрі та Хорасані, з 875 стали 
правителями Саманідів держави. 
Династія С. припинила своє існу¬ 
вання за Мансура П (997—999), 
після здобуття (999) Бухари Ка- 
раханідами. 
САМАНГДІВ держава (875— 
999) — феод, держава в Серед. 
Азії із столицею в Бухарі, що утво¬ 
рилася після розпаду араб. Халі¬ 
фату. Правлячою династією були 
Саманіди. В 1-й пол. 10 ст., в 
період екон. і культур, розквіту, 
включала Мавераннахр, Хорасан, 
Пн. і Сх. Іран. Ряд держ. утво¬ 
рень — Хорезм, Решт, Газні та 
ІН.— перебували в васальній за¬ 
лежності від С. д. Внутр. політи¬ 
ка спрямовувалася на зміцнення 
центр, влади, створення сильного 
війська. Переважала держ. влас¬ 
ність на землю і зрошувальну си¬ 
стему. Найважливішими містами 
були Бухара, Самарканд, Мерв, 
Газні та ін. Значного розвитку на¬ 
були ремесла, а також торгівля з 
Київ. Руссю, Сірією, Візантією, 
Китаєм та ін. країнами. В багатьох 
містах виникли мусульманські 
школи — медресе. Своєю бібліоте¬ 
кою славилася Бухара. При дворі 
Саманідів творили Рудакі, Фара- 
бі. Розвивалися архітектура й 
будівництво. Феод, гноблення було 
причиною ряду нар. виступів — 
913, 930, 944 та ін. Зростання феод, 
роздробленості призвело до роз¬ 
паду в кін. 10 ст. С. д. Остаточно 
припинила своє існування 999, піс¬ 
ля здобуття Бухари Караханідами. 
самАра — ріка в Оренб. і 
Куйб. областях РРФСР, ліва при¬ 
тока Волги. Довж. 594 км, площа 
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бас. 46,5 тис. км^. Бере початок 
на височині Общий Сирт. Має ши¬ 
року долину, русло звивисте. Жив¬ 
лення переважно снігове, частково 
грунтове. Замерзає у листопаді, 
скресає у квітні. Пересічна річна 
витрата води у гирлі 111 м^/с. 
При впадінні С. у Волгу — місто 
Куйбигиев. 
САМАРА — ріка у Донец. і Дні- 
проп., частково у Харків, областях 
УРСР, ліва прит. Дніпра. Довж. 
.320 км, площа бас. 22,6 тис. км^. 
Бере початок на зх. схилах До¬ 
нецького кряжа, тече широкою До¬ 
линою. Пригирлова ділянка С. за¬ 
топлена водами озера імені Леніна, 
що є частиною Дніпровського во¬ 
досховища. Живлення переважно 
снігове. Замерзає у 1-й половині 
грудня, скресає у серед, березня. 
Використовують для пром. водо¬ 
постачання і зрошування; рибороз¬ 
ведення. Судноплавна на 80 км 
від гирла. На С.— м. Новомос¬ 
ковськ; на берегах — бази відпо¬ 
чинку . 
САМ Ара — колишня (до 1935) наз¬ 
ва м. Куйбиіиева. 
САМ Ар їй (лат. Затагіит), 5т — 
хім. елемент III групи періодич¬ 
ної системи елементів Д. І. Менде¬ 
лєєва, ат. н. 62, ат. м. 150,4; нале¬ 
жить до лантаноїдів. Природний 
С. складається з 9 ізотопів, відомо 
11 ш-^них радіоактивних ізото¬ 
пів. С. відкрив (1879) франц. хі¬ 
мік П. Е. Лекок де Буабодран 
(1838—1912). Вміст у земній корі 
7,0 • 10~^% за масою. С.— сріб¬ 
лясто-білий метал; густ. (т-ра 
20* С) 7536 кг/мЗ; ґпл 1072* С. 
Хім. властивостями подібний до 
ін. лантаноїдів. Застосовують С. 
в регулюючих стержнях ядерних 
реакторів, сполуки С. з кобаль¬ 
том ЗтСоз — матеріал для потуж¬ 
них постійних магнітів. 
С А М А Р І Н Іван Васильович 
[7 (19).І 1817, Петербург — 
13 (25).УП1 1885, Москва] — ро¬ 
сійський актор, педагог і драма¬ 
тург. Н. у кріпацькій сім’ї. На 
поч. 30-х рр. поступив у Моск. 
театр, уч-ще (педагог М. С. Щеп- 
кін). Після закінчення уч-ща був 
зарахований у трупу Малого те¬ 
атру. Серед ролей — Чацький і 
Фамусов (чЛихо з розуму> Грибоє- 
дова), Гамлет (чГамлет» Шекспі- 
ра), Кнуров (< Безприданниця > О. 
Островського), Барон (чСкупий 
лицар» Пушкіна), Тартюф (одной¬ 
менний твір Мольєра). З 1862 
викладав у Моск. театр, уч-щі; 
серед учнів С. — Г. Федотова, 
В. Давидов, О. Южин. С.— автор 
п’єс чПеремелеться — борошно бу¬ 
де», ^Самозванець Луба» та ін. 

Т. Д. Болгарська. 
САМАРІН Олександр Михайло¬ 
вич [1 (14).УП1 1902, с. Сакони, 
тепер Ардатовського р-ну Горьк. 
обл.— 20.V 1970, Москва] — рад. 
вчений у галузі металургії, акад. 
АН СРСР (з 1966). Член КПРС з 
1925. Після закінчення (1930) 
Моск. гірничої академії викладав 
у Моск. ін-ті сталі. В 1946—51 — 
заст. міністра вищої освіти СРСР. 
З 1955 — в Ін-ті металургії ім. 
О. О. Байкова АН СРСР (1960— 
61 і 1967—70 — директор). В 1961 
—66 — заст. голови Держ. к-ту 
Ради Міністрів СРСР по коорди¬ 
нації н.-д. робіт. Осн. досліджен¬ 
ня — з фіз.-хім. основ металург. 

процесів десульфурації й розкис¬ 
лення сталі, електрометалургії 
сталей і феросплавів, вакуумної 
металургії, вивчення природи шла¬ 
кових розплавів. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
САМАріН Юрій Федорович [21. 
IV (З.У) 1819, Петербург — 19 
(31). ПІ 1876, Берлін] — рос. гро¬ 
мадський діяч, філософ-ідеаліст, 
історик, публіцист, слов*янофіл. 
За походженням дворянин. За¬ 
кінчив філос. ф-т Моск. ун-ту 
(1838). Магістерська дисертація — 
чСтефан Яворський і Феофан Про- 
копович» (1844). В 1844—52 — на 
держ. службі в основному в При¬ 
балтиці. Брав активну участь у 
підготовці й проведенні селянсь¬ 
кої реформи 1861. Розробив «Міс¬ 
цеве положення» про реформу для 
губерній Правобережної України. 
Будучи поміркованим лібералом, 
С. вороже ставився до революц. 
руху. Осн. істор. твори С. присвя¬ 
чено скасуванню кріпацтва в Прус¬ 
сії, соціально-екон. і нац. відноси¬ 
нам у Прибалтиці, історії єзуїтів. 
самАріна Антоніна Миколаїв¬ 
на [справж. прізв.— Собольщико- 
ва-Самаріна; 10 (22).ІУ 1896, Пен¬ 
за — 20.УІ 1971, м. Горький] — 
рос. рад. актриса, нар. арт. СРСР 
(з 1968). Творчу діяльність почала 
1917 в Одесі (театр «Усмішки»). 
Пізніше працювала в театрах Орла, 
Архангельська, Ялти, Сімферопо¬ 
ля, ін. міст., з 1932 — актриса 
Горьк. театру драми. Серед ролей 
— Соф’я («Лихо з розуму» Грибоє- 
дова), Раневська («Вишневий сад» 
Чехова), Марія («Дванадцята ніч» 
Шекспіра). Створила образ Марії 
Олександрівни Ульянової («Сім’я» 
Попова). 
САМАРІН-ВбЛЖСЬКИЙ Лр- 
нольд Маркевич (1878—7.XII 1949, 
Москва) — рос. рад. режисер і ак¬ 
тор, засл. діяч мист. Кирг. РСР (з 
1939). Член Комуністичної партії. 
Творчий шлях розпочав 1898 у 
Вільно. В 1904 закінчив драм, 
школу в Києві. Був антрепрен^ом 
труп у Керчі, Таганрозі, Харшні. 
В роки громадян, війни — один 
з організаторів фронтових театрів. 
V 20—30-х рр. працював у театрах 
Москви, Києва, Ростова, Одеси та 
ін. міст. Поставив спектаклі: в Се¬ 
вастопольському рос. драм, теат¬ 
рі ім. А. В. Луначарського — «На 
дні» М. Горького, «Декабристи» 
М. Лернера, «Хліб» В. Кіршона, 
«Між бур’янами» Д. Курдіна та 
іп. (1931—32); в Казанському рос. 
драм, театрі —«Платон Кречет» О. 
Корнійчука (1934). Серед ролей — 
Чацький («Лихо з розуму» Грибоє- 
дова), Хлестаков («Ревізор» М. 
Гоголя). Л. 7. Васильєва. 
САМАРКАНД — центр Самарк. 
обл. Узб. РСР. Розташований у 
долині р. Зеравшан. Залізнична 
станція, аеропорт. 495 тис. ж. 
(1982). Поділяється на З міські 
райони. На тер. сучас. С. з 6 ст. 
до н. е. існувало м. Мараканда — 
столиця Согдіани; згодом місто 
ввійшло до Тюркського каганату. 
В 329 захоплений військами Алек- 
сандра Македонського. На поч. 
8 ст. підпав під владу арабів, у 
9—10 ст. входив до Саманідів дер¬ 
жави, в 11 ст. — до д-ви Кара- 
ханідів. Згодом його завоювали 
турки-сельджуки, в 12 ст.— кара- 

китаі. В 1220 С. зруйнували орди 
Чінгісхана. В кін. 14 — на поч. 
15 ст.— столиця імперії Тімира. 
В 1424—29, за Улугбека, в С. оуло 
споруджено астрономічну обс^ва- 
торію. В 1500 входив до Шейбані- 
дів держави, до серед. 16 ст. — її 
столиця. З кін. 16 ст.— у складі 
Бухарського ханства. В 1868 С. 
був включений до Рос. д-ви. З 
1887 — центр Самаркандської обл. 
На поч. 20 ст. в С. виникли с.-д. 
орг-ції. Рад. владу проголошено 
28.ХІ (11.ХП) 1917. С. увійшов 
до Туркестанської АРСР. У 1924— 
ЗО С.— столиця Узб. РСР, з 1938— 
обл. центр. У жовтні 1970 відзнача¬ 
лося 2500-річчя міста. С. нагоро¬ 
джено орденом Леніна (1971). С.— 
значний промисловий і культур¬ 
ний центр республіки. Розвинуті 
машинобудування (заводи «Черво¬ 
ний двигун», «Кінап», ліфтобудів- 
ний, холодильників та ін.), лег¬ 
ка (шовкомотальна, шовкоткаць¬ 
ка, трикотажна, швейна і взут. 
ф-ки) та харч, (консервний, фрук- 
токонсервний, тютюново-фермента¬ 
ційний заводи, чаєрозважувальна 
ф-ка) пром-сть. Серед ін. підпри¬ 
ємств — хім.. фарфоровий з-ди, 
домобуд. комоінат, меблева ф-ка. 
С. одержує газ з газопроводу Буха¬ 
ра — Ташкент. У місті — Всесоюз¬ 
ний н.-д. ін-т каракулівництва, 
н.-д. ін-т експеримент, мед. па¬ 
разитології та гельмінтології га 
ін.; 6 вузів, у т. ч. Самаркандсь¬ 
кий університет, філіал Ташк. 
політех. ін-ту, 14 серед, спец, 
навч. закладів. 6 музеїв (з філіала¬ 
ми); заснування міста Самаркан¬ 
да, історії культури га мистецтва 
Узб. РСР, Будинок-музей С. Айні, 
меморіальний Улугбека та ін. Теат¬ 
ри: опери та балету, Узб. театр 
драми і рос. драматичний, ляльок, 
філармонія. В пн.-сх. частині С.— 
городище Афрасіаб з Музеєм за¬ 
снування міста Самарканда; ме¬ 
моріальний архіт. ансамбль Шахі- 
Зінда, культовий комплекс Бібі- 
Ханим (1399—1404) — руїни собор¬ 
ної мечеті з багатим фаянсовим й 
різьбленим мармуровим декором, 
мавзолей, що зберігся. У центрі 
старої частини С.— ансамбль 
площі Регістан. На Пд. від нього— 
мавзолеї Гур-Емір (1404—05), Ак- 
сарай (70-1 рр. 15 ст.), Рухабад 
(80-і рр. 14 ст.). На Пд.-Сх. від 
Регістану — руїни мавзолею 
Ішрат-хана (1464), меморіальний 
комплекс біля мавзолею Ходжа 
Абді-Дарун (15 ст.). Театр опери та 
балету (1964, арх. А. Балаєв), го¬ 
тель «Самарканд» (1971, арх. О. 
Айдінова, Балаєв). Пам’ятники: 
Навої і Джамі (скульптор X. Ху- 
снутдінходжаєв та ін.), Улугбеку 
(скульптор М. Мусабаєв, арх. 
Т. Саїпов); всі — 1970. Іл. див. на 
окремому аркуші до ст. Архітек¬ 
тура, т. 1, с. 224—225, а також 
до ст. Регістан, т. 9, с. 314. 
самаркандська Область 
— у складі Узб. РСР. Утворена 
15.1 1938. Розташована в центр, 
частині республіки, в бас. серед¬ 
ньої течії р. Зеравшану. Площа 
24,5 тис. км*. Нас. 1923 тис. чол. 
(на 1.1 1982). Осн. нас.— узбеки, 
живуть також росіяни, таджики, 
татари, вірмени, українці та ін. 
Міськ. нас.— 40% . Поділяється 
на 14 районів, має 8 міст та 14 с-щ 
міськ. типу. Центр — м. Самар- 

САМАРКАНДСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Т. Сальвія!. 

О. М. Самарін. 

Самарканд. Меморі¬ 
альний архітектурний 
ансамбль Шахі-Зінда. 
Мавзолей Кази-заде 
Румі. 15 ст. 
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САМАРКАНДСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

О. А. Самарський. 

Самбір. Ратуша. 1668. 

канд. С. о. нагороджено орденом 
Леніна (1959). Більша частина тер. 
області лежить у межах Зеравшан- 
ської долини. На Пд. Сх.— перед¬ 
гір’я і відроги Туркестанського 
хр., на Пн. простягаються хребти 
Нуратау (вис. до 2165 м, г. Хаят- 
баші) та Актау, на Пд.— Зерав- 
шанський хр. Пд.-зх. частина за¬ 
йнята степом Карнабчуль. Корисні 
копалини: руди кольорових мета¬ 
лів, мармур, вапняки, мертель, 
гіпс та ін. Клімат континентальний. 
Пересічна т-ра січня на рівнині 
6л. 0®, липня від -Ь25‘’ до -Ь30“; 
опадів 200—400 мм на рік, пере¬ 
важно взимку і навесні. В горах 
відповідно -Ь22, -Ь26®, опадів по¬ 
над 800 мм на рік. Гол. річка — 
Зеравшан. Переважають сіроземи, 
на схилах гір, вище 1500—1700 м— 
буроземи й каштанові грунти (під 
горіховими й арчовими лісами), 
вище — чорноземи, які змінюються 
гірсько-лучними і гірсько-тундро¬ 
вими грунтами, в області напів¬ 
пустельна і пустельна природна 
рослинність (полин, ефемери і 
ефемероїди). В долині р. Зерав¬ 
шану — тугайні ліси. 
За роки Рад. влади в С. о. створе¬ 
но значну пром-сть, зокрема маш.- 
буд. та хім., і механізоване с. г. 
Енергетичну базу області станов¬ 
лять Хішрау ГЕС та Талігулянська 
ГЕС, газ надходить по газопроводу 
Бухара — Ташкент. Машинобуду¬ 
вання та металообробка представ¬ 
лені вироби, запчастин до с.-г. 
техніки, устаткування для бавов¬ 
ноочисної пром-сті, побутових хо¬ 
лодильників, ліфтів пасажирсь¬ 
ких, кіноапаратури, апаратури 
звукозапису, комплектуючих виро¬ 
бів до радіоприймачів і телевізо¬ 
рів; хім. пром-сть — вироби. МІНЄ' 
рал. добрив, сірчаної к-ти. Даль¬ 
шого розвитку набула харч, (кон¬ 
сервна, виноробна, м’ясна, олій¬ 
на, тютюнова) та легка (бавовно¬ 
очисна, шовкова, шкіряна, кили¬ 
мова) пром-сть. Буд. матеріалів 
та фарфоро-фаяпсове виробницт¬ 
во. Провідні пром. підариємства 
розміщені в Самарканді та Катта- 
кургані. Ін. пром. центри: Красно- 
гвардійськ, Джума, Акташ. 
С. г. представлене бавовництвом, 
вирощуванням зернових, вино¬ 
градарством, тютюнництвом, тва¬ 

ринництвом м’ясо-мол. напряму. 
Важливу роль у розвитку земле¬ 
робства відіграє зрошування. Збу¬ 
довано Каттакурганське водосхови¬ 
ще та іригаційні канали. Провідна 
культура — бавовник, культивують 
також тютюн, зернові (пшениця, 
ячмінь, кукурудза), баштанні куль¬ 
тури, люцерну. За площею садів 
область посідає друге місце в рес¬ 
публіці. Вирощують абрикоси, пер¬ 
сики, яблука, вишні, айву, груші, 
інжир та гранат, у гірських райо¬ 
нах — волоський горіх, мигдаль, 
фісташку. Зеравшанська долина — 
один з найдавніших районів вино¬ 
градарства (вирощують понад 100 
сортів). На С. о. припадає понад 
30% площі виноградників та 90% 
вироби, кишмишу в республіці. В 
області 46 спеціалізованих садово- 
виноградарських радгоспів. Вели¬ 
кі пасовища в пустельних та гір¬ 
ських районах області сприяють 
розвиткові каракулівництва та ін. 
галузей тваринництва. Розводять 
верблюдів, велику рогату худобу 
(мол. і м’ясного напрямів), свиней. 
Розвинуте шовківництво. Область 
перетинає залізнична магістраль 
ї^асноводськ — Ташкент, а також 
<«3еравшанське кільце» (Самар¬ 
канд — Навої — Бухара — Карші 
— Самарканд). У пд.-сх. частині 
області проходить Великий Узбець¬ 
кий тракт (Ташкент — Термез). 
Розвинуте авіац. сполучення. В 
С. о.— 6 вузів, у т. ч. Самарканд¬ 
ський університет', 17 серед, спец, 
навч. закладів. Всесоюзний н.-д. 
ін-т каракулівництва, н.-д. ін-т 
експеримент, мед. паразитології 
та гельмінтології в Самарканді та 
ін. Музеї: заснування міста Са¬ 
марканда, Істрії культури та мис¬ 
тецтва Узб. РСР, обл. краєзнавчий 
музей та ін. 5 театрів (опери та ба¬ 
лету, узб. театр драми, російський 
драматичний, ляльок; філармо¬ 
нія — в Самарканді; узбецький 
драматичний — в Каттакургані). 
В С. о. — 4 санаторії, будинки 
відпочинку. А. Саліев. 
самаркандський універ¬ 
ситет імені Алішера Навої. Засн. 
1927, з 1930 — Узб. пед. академія, 
з 1933 — Узб. ун-т, з 1960 — Са¬ 
маркандський ун-т. В 1941 ун-ту 
присвоєно ім’я Алішера Навої. 
У складі С. у. (1981) 11 ф-тів: іс- 
тор., юрид., фіз., хім., біол., ге- 
огр., матем., прикладної матема¬ 
тики, узбецької й таджицької фі¬ 
лології, російської філології, іноз. 
мов. Працюють два ф-ти підвищен¬ 
ня кваліфікації, підготовче відді 
лення, аспірантуру 4 проблемні й 
2 галузеві н.-д. лабораторії, навч.- 
обчислювальний центр, наук, б-ка 
(понад 1 млн. 800 тис. одиниць збе¬ 
рігання), бот. сад, 2 музеї. В 
1980/81 навч. р. в С. у. навчалося 
близько 11 тис. студентів, зокрема 
на денному відділенні 5,6 тис. За 
роки існування ун-т підготував 
понад 40 тис. спеціалістів. Нагоро¬ 
джений орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора (1977). 

А. К. Атаходжаев. 

самарський Олександр Анд¬ 
рійович (н. 19.11 1919, с. Новоіва- 
нівка, тепер Амвросіївськ. р-ну До- 

■нец. с^л.) — рад. математик, акад. 
АН СРСР (Ь 1976), Герой Соціалі¬ 
стичної Праці (1979). Член КПРС 
3 1946. Закінчив (1945) Моск. ун-т. 
З 1948 працює в Моск. ун-ті та 

Ін-ті прикладної математики АН 
СРСР. Осн. праці С. стосуються 
математичної фізики та обчислю¬ 
вальної математики. С. побуду¬ 
вав заг. теорію різницевих схем як 
операторних і операторно-різнице- 
вих рівнянь, розвинув теорію стій¬ 
кості операторно-різницевих схем, 
теорію однорідних різницевих схем 
для рівнянь математичної фізи¬ 
ки, розробив ряд ефективних мето¬ 
дів чйсельного розв’язування не¬ 
лінійних задач матем. срізики. Під 
керівництвом С. були виконані 
розрахунково-теор. дослідження 
багатьох проблем механіки суціль¬ 
ного середовища, ядерної фізики, 
фізики плазми й керованого тер¬ 
моядерного синтезу та ін. Наго¬ 
роджений З орденами Леніна, ін¬ 
шими орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1954; Ленінська пре¬ 
мія, 1972. 
самарський монастйр, 
Самарський Пустинно-Миколаїв¬ 
ський військовий монастир — пра¬ 
вославний монастир Запорізької 
Січі. Засн. 1672 поблизу слободи 
Самарчук (тепер м. Новомосковськ 
Дніпроп. обл.). Підлягав безпосе¬ 
редньо Кошу Запорізької Січі 
1 був шпиталем для поранених і 
старих козаків. Одержав від Коша 
значні зем. маєтності. В 2-й пол. 
18 ст. мав бл. 2 тис. феодально 
залежних посполитих, понад 17 
тис. десятин орної землі, 5 млинів, 
сіножаті, лісові угіддя тощо. По¬ 
стачав Запорізькій Січі хліб та 
ін. продукти. Після ліквідації 
1775 царським урядом Запорізь¬ 
кої Січі був приєднаний до Межи- 
/ірського монастиря. В 1786 С. м. 
було закрито в зв’язку з секуля¬ 
ризацією монастирських земель. 
З будівель монастиря залишився 
в Новомосковську Троїцький собор 
(1773—78; майстер Я. Погребняк), 
який є архіт. пам’яткою (іл. див. 
т. 8, с. 440). 
самбАт, (Замватас (грец. 2а|і|^а 
ш^) — одна з давніх назв Києва, 
точніше Київської фортеці, що її 
згадує візант. імператор Констан¬ 
тан VII Багрянородний у своїй 
праці «Про управління імперією» 
(середина 10 ст.). 
сАмбір — місто обласного під¬ 
порядкування Львів, обл. УРСР, 
райцентр, на р. Дністрі. Заліз- 
нич. вузол. В істор. джерелах місто 
вперше згадується 1238. В 1349 
С. загарбала шляхет. Польща 
(1370—87 С.— під владою феод. 
Угорщини). В 1380 С. надано маг¬ 
дебурзьке право. Після 1-го поділу 
Польщі (1772) С. загарбала Авст¬ 
рія (з 1867 — Австро-Угорщина). 
Після розпаду 1918 Австро-Угор¬ 
щини місто 1919 окупувала бурж.- 
поміщицька Польща. В 1920 виник¬ 
ла комуністична орг-ція. В 1939 
С. у складі Зх. України возз’єдна¬ 
но з УРСР. У місті — з-ди: 
радіодеталей, приладобудівний 
«Омега» (у складі львів. виробни¬ 
чого об’єднання «Мікроприлад»), 
по ремонту буд. і шляхових машин, 
склоробний, цегельний, цукр., си¬ 
роробний; меблевий і хлібний ком¬ 
бінати, харчосмакова ф-ка, рай- 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. Технікум механізації облі¬ 
ку, пед., культур.-осв., мед. та 
З профес.-тех. уч-ща; 11 заг.-осв., 
музична та спорт, школи; 11 лік. 
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закладів, у т. ч. 5 лікарень. 4 бу¬ 
динки культури, 4 клуби, 2 кіно¬ 
театри, 2 б-ки. В С. збереглися ка¬ 
толицький костьол (1503), мислив¬ 
ський будинок короля Стефана 
Баторія (16 ст.), залишки фортеч¬ 
них валів (16—17 ст.), ратуша 
(1668), парк (18 ст.), житл. бу¬ 
динки (18—19 ст.). Пам’ятник В. І. 
Леніну (1979, скульптор І. А. Са- 
довський). В С. народились уіф. 
рад. композитор і диригент М. Ф. 
Колесса, укр. рад. режисер і актор 
Л. Курбас, укр. письменник А. Я. 
Чайковський. В с. Кульчиці, по¬ 
близу С., народився герой оборони 
Відня 1683 Ю. Ф. Кульчицький. 
В С. працював укр. живописець 
16 ст. Федуско, викладав у гімназії 
укр. фольклорист-музикознавець, 
композитор Ф. М. Колесса. В С. 
провели останні роки життя укр. 
актриса Т. Й. Бачинська і укр. 
актор і режисер О. В. Бачин- 
ський. Тут не раз бував І. Я. 
Франко. 
САМБІРСЬКИЙ РАЙбН — у 
пд.-зх. частині Львів, обл. УРСР. 
Утворений 1939. Площа 0,9 тис. 
км^. Нас. 75,7 тис. чол. (1982). У 
районі — 108 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, селищ¬ 
ній і ЗО сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — м. Самбір. Пн. части¬ 
на району лежить у межах Прикар¬ 
патської височини, пд.— у Бески¬ 
дах. Осн. корисні копалини: при¬ 
родний газ, торф, буд. глини, гра¬ 
вій, пісок тощо. Гол. річка — Дніс¬ 
тер з прит. Стрмвггор. Грунти пе¬ 
реважно сірі опідзолені та підзо¬ 
листі. Ліси (в осн. смерека, бук, 
граб) займають 11,6 тис. га. У ме 
жах району — Чайковицький держ. 
заказник. Осн. пром. і культур, 
центр району — місто обл. підпо¬ 
рядкування Самбір. У районі най¬ 
більші підприємства — Викотський 
керамзитовий, Чайковицький су¬ 
хих кормових антибіотиків, Вою- 
тицький спиртовий з-ди. Районний 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня (Самбір) та 8 будинків побуту. 
Спеціалізація с. г.— тваринницт¬ 
во м’ясо-мол. напряму, у землероб¬ 
стві переважає вирощування тех. 
(цукр. буряки, льон) та зернових 
(пшениця, жито) культур. Площа 
с.-г. угідь 1981 становила 76,0 тис. 
га, у т. ч. орні землі — 40,4 тис. га, 
сіножаті і пасовища — 23 тис. га. 
У С. р.— 16 колгоспів, радгосп, 
райсільгосптехніка з виробничим 
відділенням, райсільгоспхімія. За¬ 
лізничні станції: Самбір, Рудки, 
Дубляни. Автомоб. щляхів — 
387 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 357 км. У районі — сільс. 
профес.-тех. уч-ще (с. Погірці), 
60 заг.-осв. та музична щколи; 
75 лік. закладів, у т. ч. 9 лікарень. 
14 будинків культури, 74 клуби, 
кінотеатр, 85 кіноустановок, 90 
б-к, музей наукового атеїзму (смт 
Дубляни). У с. Городищі С. р. на¬ 
родився укр. рад. письменник 
Д. Г. Бандрівський, У С. р. вида¬ 
ється газ. «Червоний прапора (з 
1939). А. Г. Павловський. 
САМБО (ісп. гашЬо, англ. зашЬо) 
— назва нащадків від шлюбу між 
індіанцями і неграми в Латинській 
Америці (на о. Ямайка — від шлю¬ 
бу мулатки і негра). 
САМБО (скорочення рос. терміна 
«самозащита без оружия») — вид 
спорт, боротьби, побудований на 

найефективніших прийомах на¬ 
ціональних видів боротьби. Виник 
в СРСР в 30-х рр. 20 ст. Прийоми, 
що застосовуються в С. (їх понад 
тисячу), поділяються на 2 роз¬ 
діли: перщий об’єднує прийоми за¬ 
хисту від збройного нападу і має 
спец, призначення, другий — при¬ 
йоми, які застосовуються в спорт, 
змаганні. На відміну від ін. видів 
боротьби, С. має деякі характерні 
особливості: борці одягнені в спец, 
одяг, правилами передбачено засто¬ 
сування підніжок, підсікань, кид¬ 
ків, утримань, больових прийомів 
тощо. Боротьба проводиться на 
круглому килимі діаметром 6—9 м 
протягом 4—6 хв без перерви. Сам¬ 
бісти виступають у 10 вагових 
категоріях (48 — понад 100 кг). 
В 1938 створено Всесоюзну федера¬ 
цію С. В 1939 проведено перші 
всесоюзні змагання. З 1955 С. вхо¬ 
дить в комплекс <Готовий до праці 
й оборони СРСР>. В 1966 С. вклю¬ 
чено до Міжнар. аматорської феде¬ 
рації боротьби (ФІЛА, створена 
1912). В 1971 С. включено до про¬ 
грами Спартакіади народів СРСР. 
Переможцем V Спартакіади стала 
команда спортсменів України. З 
1972 з С. проводяться чемпіонати 
Європи, а з 1973 — світу. Серед 
чемпіонів світу — укр. спортсмени 
В. Саунін (1974), М. Юнак (1973, 
1975), М. Левицький (1980); 
чемпіонів Європи — С. Новиков 
(1973). С. Ф. Матвєєв. 
С А М Б У Жамсарангійн (27.VI 
1895, Нижньобуренський сомон 
Центрального аймака — 21. V 1972, 
Улан-Батор) — монг. політ, і дер¬ 
жавний діяч. Герой Праці МНР 
(1965). Член Монгольської нар.- 
революційної партії (МНРП) з 
1922. Н. в сім’ї арата. В 1937—46 
— посланник МНР у СРСР. В 
1954—72 — голова Президії Ве¬ 
ликого нар. хуралу МНР, член 
ЦК і Політбюро ЦК МНРП. На¬ 
городжений орденом Леніна, ін. 
радянськими і монгольськими ор¬ 
денами. Міжнар. Ленінська пре¬ 
мія «За зміцнення миру між на¬ 
родами», 1966. 
СЛмГЙЛЕНКО Володимир Іва¬ 
нович [літ. псевд.— в. Сивень¬ 
кий, Іваненко, Полтавець, Смут¬ 
ний, Л. Сумний та ін.; 22.1 (З.ІІ) 
1864, с. Великі Сорочинці, тепер 
Миргородського р-ну Полтав. обл. 
— 12. VIII 1925, Боярка, тепер 
смт Київ, обл.] — укр. письмен¬ 
ник. Навчався в Київ, ун-ті. Був 
дрібним чиновником у Києві, Чер¬ 
нігові, Катеринодарі, Миргороді. 
З 1905 працював у газ. «Громад¬ 
ська думка», «Рада», журн. «Шер¬ 
шень», «Нова громада» (всі — Ки¬ 
їв). Друкуватися почав 1886 (вір¬ 
ші, оповідання, фейлетони, пере¬ 
клади) переважно в зх.-укр. видан¬ 
нях. В 1890 у Києві вийшла перша 
зб. <3 поезій В. Самійленка», в 
1906 у Львові — найповніша зб. — 
«Україні» з передмовою І. Фран¬ 
ка. Широку популярність С. здо¬ 
був ліричними й сатиричними вір¬ 
шами, позначеними демократиз¬ 
мом, народністю, високою поетич¬ 
ною культурою. Для лірики С. 
характерне оспівування рідного 
краю, зображення тяжкого стано¬ 
вища трудящого люду, рюздуми 
про призначення мистецтва. С.— 
майстер пейзажної та інтимної 
лірики. Вірш «Вечірня пісня», 

покладений на музику К. Стецен- 
ком, став відомою нар. піснею. 
Осн. спрямування сатиричних тво¬ 
рів С. («Ельдорадо», «На печі», 
«Собаки», «Божий приклад») — 
викриття утисків у самодержавній 
Росії, пустомельства і неробства 
укр. «панів-патріотів», моральної 
ницості пануючих класів. Сати¬ 
ричні вірші та фейлетони періоду 
революції 1905—07 та столипінсь- 
кої реакції розвінчували царську 
конституцію з її куцими «свобо¬ 
дами». Думу і самодержавну бю¬ 
рократію, чорносотенців, продаж¬ 
ну бурж. пресу. С. написав ряд 
драм, творів (у т. ч. драму «Чу- 
раївна»), перекладав твори Гомера, 
Дайте, П. Бомарше, П. Беранже, 
Дж. Байрона, А. Франса, О. Пуш¬ 
кіна, М. Гоголя та ін. Не зрозумів¬ 
ши соціалістич. революції, С. опи¬ 
нився в еміго^ЦІЇ* Протягом 5 ро¬ 
ків жив у Галичині. Розчарував¬ 
шись в еміграційному оточенні, в 
травні 1924 повернувся на Рад. 
Україну, оселився в Києві, співро¬ 
бітничав у видавництвах. 
Те.: Твори, т. 1—2. К., 1958; Вибрані 
поезії. К., 1963. 
Літ.: Франко І. Володимир Самій- 
ленко. Проба характеристики. В кн.; 
Франко І. Твори,^ т. 17. К., 1955; 
Історія української літератури, т. 4, 
кн. 2. К., 1969. П. М. Федченко. 
САМГЙЛЕНКО Поліна Микитів¬ 
на [н. 4 (16).V 1889, Васильків, 
тепер Київ, обл.] — укр. рад. ак¬ 
триса, театр, діяч, зас^л. арт. УРСР 
(з 1930). Дружина Й. Шевченка. 
В 1915—17 навчалася в Муз.- 
драм. школі М. В. Лисенка в 
Києві. Одна із засновників драм, 
студії (1916), з якої утворився 
<Молодий театр > (Київ\ працю¬ 
вала у ньому до 1919, оула про¬ 
відною актрисою. Грала в теат¬ 
рах Одеси, Харкова, Кам’янця- 
Подільського, Черкас, 1934—47 — 
в Київ. укр. драм, театрі ім. 1. 
Франка. Під час Великої Вітчизн. 
війни — в складі фронтової брига¬ 
ди. Серед ролей — Ганна («Маруся 
Богу славка» Старицького), Яро- 
славна («Яблуневий полон» Дні¬ 
провського), Фенька («Республіка 
на колесах» Мамонтова), Оксана, 
Христина Архиііівна («Загибель 
ескадри», «Платон Кречет» Кор¬ 
нійчука), Софія («Останні» М. 
Горького), Йокаста («Цар Едіп» 
Софокла; вперше на укр. сцені). 

САМІЙЛЕНКО 

Ж. Самбу. 

В. І. Самійленко. 
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САМІЙЛЕНКО 

П. М. Самійленко. 

Т. М. Самодумов. 

П. М. Самійленко 
в ролі Іоанни («Свята 
Іоанна» Б. Шоу). 

Лауренсія (>«Фуенте Овехуна» Ло- 
пе де Вега). Нагороджена орденом 
<«3нак Пошани». 
Те.: Дві прем’єри «Молодого театру». 
«Вітчизна», 1968, № 7; Незабутні 
дні горінь. К.. 1970. 

М. Г. Лабінський. 
САМГЙЛЕНКО Стефан Пилипо¬ 
вич [13 (25).ХІІ 1906, містечко 
Станіслав, тепер село Білозерсько- 
го р-ну Херсон, обл.— 26.x 1977, 
Запоріжжя] — укр. рад. мовозна¬ 
вець. Закінчив Херсон, ін-т нар. 
освіти (1930). З 1933 працював 
у пед. ін-тах Полтави, Ворошилов- 
града, з 1950 — Запоріжжя (з 
1962 — професор, зав. кафедрою 
укр. мови). Наук, праці: <Нариси 
з історичної морфології українсь¬ 
кої мови» (ч. 1—2, 1964—70) та ін. 
Один з авторів колективної пра¬ 
ці «Історія української мови. Мор¬ 
фологія» (1979), а також підруч¬ 
ників для вузів тощо. 

В. Л. Чабаненко. 

САМГТНИЦТВр, анахоретство — 
аскетичний спосіб життя внаслідок 
відмови з релігійних міркувань від 
спілкування з людьми, усамітнен¬ 
ня в пустельних місцях. Ідея С. 
тією чи ін. мірою була притаман¬ 
на брахманізмові, буддизмові, 
іудаїзмові. В християнстві поява 
С. належить до З—4 ст. Церква 
вихваляла С. як ідеал і засіб ре¬ 
лігійно-морального вдосконален¬ 
ня і врятування від гріха, викори¬ 
стовуючи С. для посилення впливу 
на віруючих і зміцнення свого 
авторитету. 
САМ МЕР Іван Адамович [З (15). 
IX 1870, с. Очеретяне, тепер Ка¬ 
гарлицького району Київ. обл.— 
25.VI 1921, Харків] — учасник 
революц. руху в Росії, рад. держ. 
діяч. Член Комуністичної партії 
з 1897. Н. в сел. сім’ї. В 1891— 
95 навчався на юрид. факультеті 
Київ, ун-ту. В 1896 вів парт, ро¬ 
боту в Полтаві, Києві. Брав участь 
у створенні київського ^Союзу бо¬ 
ротьби за визволення робітничо¬ 
го класу >. З 1897 — член петер¬ 
бурзького <Союзу боротьби за виз¬ 
волення робітничого класу>. В 
1898 С. заарештовано, 1899 за¬ 
слано у Вологодську губ. В 1904— 
05—член Казанського к-ту РСДРП. 
На III з’їзді РСДРП обраний кан¬ 
дидатом у члени ЦК від більшови¬ 
ків. У 1905 — секретар Російського 
бюро ЦК РСДРП. Учасник рево¬ 
люції 1905—07 в Казані, Петербур¬ 
зі, Москві. З грудня 1905 — член 
Об’єднаного ЦК РСДРП. На V 
з’їзді РСДРП обраний (заочно) 
кандидатом у члени ЦК. У 1907 
заарештований, 1909 висланий у 
Вологодську губ. Після Лютн. 
революції 1917 — секретар Вологод¬ 
ської Ради, член ревкому, з грудня 
1917 — на рад. роботі, зокрема 
1920—21 — організатор і голова Ву- 
коопспілки, уповноважений Нар- 
комзовнішторгу на Україні. Член 
ВУЦВК. 
САМНІТИ (лат. Зашпііез)—дав- 
ньоіталійські племена (див. Іта- 
уііки). Жили в горах, займалися 
переважно скотарством. У 5 ст. 
до н. е. частина С., яка спустила¬ 
ся з гір, зайняла Зх. і Пд. Апен- 
нінського п-ова. В результаті Сам- 
нітських воєн С. на поч. З ст. до 
н. е. були підкорені Старод. Ри¬ 
мом. Боролися проти Риму в Со¬ 
юзницькій війні 90—88 до н. с 

В 1 ст. до н. е. майже повністю ви¬ 
нищені Суллою. ^ 
САМНІТСЬКІ війни — три вій¬ 
ни між Стародавнім Римом і сою- 
зом італіків на чолі з самнітами 
за панування в Центр. Італії, які 
велися в 4—З ст. до н. е. Після пер¬ 
шої війни (343—Й1 до н. е.) рим¬ 
ляни здобули контроль над Ка- 
пуєю і Кумами, самніти — над 
Теанумом. Внаслідок другої війни 
(327—304 до н. е.) самніти втрати¬ 
ли Кампанію, після третьої (298— 
290 до н. е.) — припинили опір. 
Самнітські громади Рим перетво¬ 
рив на своїх союзників з обмеже¬ 
ними правами. 
САМО (р. н. невід, — п. 658) — 
слов’янський князь. Згідно з хро¬ 
нікою Фредегара, С. був франк¬ 
ським купцем (на думку деяких 
сучас. істориків, С.— слов’янин). 
У 623 очолив повстання слов’ян 
проти аварів, після перемоги яко¬ 
го був обраний князем. Заснував 
перше історично відоме політ, об’¬ 
єднання зх. і частково пд. слов’ян, 
яке включало тер. Чехії, Мора¬ 
вії, Словаччини, землі лужицьких 
сербів, частину земель словенців і 
хорватів (частина істориків вважає 
це об’єднання союзом племен, 
інша — д-вою). С. вів успіпші вій¬ 
ни проти аварів і франків. Після 
смерті С. його об’єднання розпа¬ 
лося. 
САМОАНЦІ, самоа — народ, ко¬ 
рінне населення островів Самоа. 
Чисельність — 222 тис. чол. (1978, 
оцінка). Мова С.— самоа, поліне¬ 
зійської групи (див. Полінезійські 
мови. Полінезійці). За релігією 
більшість С.— протестанти, є й 
католики. До 19 ст. у С. існували 
первіснообщинні відносини. З кін. 
19 ст. С. зазнавали гніту нім., 
амер. й англ. імперіалістів. Внаслі¬ 
док нац.-визвольної боротьби 1962 
Західне Самоа здобуло незалеж¬ 
ність. Осн. заняття С.— землероб¬ 
ство, рибальство, тваринництво. 
самовиховання — система 
тична й свідома діяльність люди¬ 
ни, спрямована на вироблення в 
собі бажаних фізичних, розумових, 
моральних, естетичних якостей, 
позитивних рис волі й характеру, 
усунення негативних звичок. Ре¬ 
зультат С. перевіряється практи¬ 
кою життя. Пов’язане з самоосві¬ 
тою. Рад. педагогіка розглядає 
С. як частину комуністичного ви¬ 
ховання і всього процесу духов¬ 
ного розвитку особистості. Зміст 
С. залежить від сусп.-істор. умов, 
в яких живе і розвивається люди¬ 
на. Потреба в самовдосконаленні 
виникає в громад., трудовій і навч. 
діяльності, коли досягнуто певно¬ 
го рівня свідомості й самопізнан¬ 
ня, вироблено здатність до само¬ 
аналізу й самооцінки, коли усві¬ 
домлюється необхідність відповід¬ 
ності особистих якостей поведін¬ 
ки вимогам суспільства (див. та¬ 
кож Самоконтроль у психології). 
Формування якостей особистості 
шляхом С. відбувається в єдності 
з діяльністю колективу, де кож¬ 
ний індивід одержує можливість 
всебічно розвивати задатки (див. 
також Самонавіювання, Автоген¬ 
не тренування). В умовах розви¬ 
нутого соціалізму гармонійно по¬ 
єднуються вимоги суспільства і 
прагнення особистості до С. на 
основі комуністичних ідеалів* 

самодержавство — монар¬ 
хічна форма правління в Росії, 
при якій верховну владу здійсню¬ 
вав необмежений монарх — цар, 
з 1721 — імператор. В історії С. 
було два етапи: 16—17 ст., коли 
діяли станово-представницькі уста¬ 
нови — Боярська дума та періо¬ 
дично скликувані Земські собори', 
18 — поч. 20 ст., коли існувала 
абсолютна монархія (див. Абсолю¬ 
тизм), що еволюціонувала в на¬ 
прямі бурж. монархії (див. Дер¬ 
жавна дума). С. було повалено 
Лютневою буржуазно-демокра¬ 
тичною революцією 1917. При С. 
народ зовсім не брав участі в зако¬ 
нодавстві і в контролі за управлін¬ 
ням, був безправним. С. проводило 
великодерж. шовіністичну полі¬ 
тику щодо всіх неросійських на¬ 
родів країни. 
САМОДЙВ, Самовил —персонаж 
міфології пд. слов’ян. Жіночі 
паралелі — (Замодива, Самовила. 
С. подібні до русалок, мавок. 
Жили у воді, на горах. У болгар 
купальське свято наз. самовиль- 
ським. С. відомі й у давніх сх. 
слов’ян (під назвою «вили»). У 
«Слові о полку Ігоревім» С. зга¬ 
дується як Див. 
САМОДІЙСЬКІ мбви — група 
мов уральської сім’ї. Розмовляють 
ними самодійські народи. До С. м. 
належать ненецька, енецька, нга- 
насанська й селькупська мови. Фо¬ 
нетична структура С. м. в основ¬ 
ному однакова, головні відміннос¬ 
ті полягають у регулярних звуко¬ 
вих відповідностях. (Зсн. спосіб 
утворення форм слів — аглютина¬ 
ція. Іменник має три числа (є й 
двоїна), особово-присвійні форми, 
може змінюватися за особами, 
числами (в ненецькій та енець¬ 
кій) й за часами. Дієслово має 
три дієвідміни — суб’єктну, 
суб’єктно-об’єктну й суб’єктно-без- 
об’єктну, кілька способів. Поря¬ 
док слів сталий. 
Літ.: Язьїки народов СССР. Финно- 
угорские и самодийские язьїки, т. 
3. М., 1966; Терещенко Н. М. Синтак¬ 
сис самодийских язьїков. Л., 1973. 

Н. М. Терещенко. 
САМОДІЙСЬКІ НАРОДИ , са¬ 
мої дські народи — група народів 
{ненці, енці, нганасани та сель¬ 
купи), що живе в Ненецькому, 
Ямало-Ненецькому, Таймирському 
(Долгано-Ненецькому) автономних 
округах, на Пн. Архангельської, 
Тюменської, Томської областей. 
Заг. чисельність — бл. 35 тис. чол. 
(1979). Говорять самодійськими 
мовами. Ймовірно, що С. н. в 
1-му тис. н. е. прийшли з Саян у 
Пн. Сибір. До поч. 20 ст. у С. н. 
зберігалося багато залишків родо¬ 
вих відносин. За Рад. влади со- 
ціально-екон. становище і побут 
С. н. докорінно змінилися. Осн. за¬ 
няття С. н.— колгоспне мисливст¬ 
во, оленярство, рибальство, зві¬ 
рівництво, городництво, частина 
їх працює в пром-сті. У С. н. від¬ 
крито школи з рідною мовою нав¬ 
чання, лікарні, клуби, бібліотеки. 
Створилась і зросла своя інтеліген¬ 
ція. Розвивається багатий фольк¬ 
лор, образотворче мистецтво, л-ра. 
Зникають реліг. пережитки. 
САМОДІЯЛЬНЕ МИСТЕЦТВО— 
непрофесіональна художня твор¬ 
чість. Те саме, що й художня 
самодіяльність* 
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САМОД^МОВ Тодор Михайлов 
(18.III 1878, м. Дупниця, тепер 
м. Станке Димитров — 2.IX 1957, 
Софія) — болт, педагог і громад, 
діяч, академік Болг. АН (з 1952). 
Член БКП (з 1914). Вищу освіту 
здобув в ун-тах Софії і Берна. 
В 1902—23 учителював. За свої 
погляди 1923 був звільнений з ро¬ 
боти. Редагував журн. «Наука и 
вьзпитание» («Наука й вихован¬ 
ня», 1923—25), «Народна просве- 
та» («Народна освіта», 1928—34; 
1945—57). З 1948 — професор 
Софійського ун-ту. В 1953—57 — 
директор н.-д. ін-ту педагогіки 
Болг. АН (тепер ін-т має його 
ім’я). У своїх працях пропагував 
марксистсько-ленінські принципи 
виховання, викривав політику бур¬ 
жуазії в галузі освіти. Осн. пра¬ 
ці: «Розвиток і виховання волі» 
(1908), «Праця як дидактичний 
принцип» (1910), «ЗО років будів¬ 
ництва радянської школи» (1947), 
^Суть процесу навчання» (1950). 
САМОЗАПЙЛЕНІ ЛГНІТ, інцухт- 
лінії — потомство перехреснозапи¬ 
льної рослини, одержане внаслі¬ 
док кількаразового примусового 
самозапилення і добору. С. л. ви¬ 
користовують для створення між- 
лінійних та сортолінійних гібридів, 
які характериззчоться високим 
ефектом гетерозису. С. л. широко 
застосовують у селекції кукурз^д- 
зи, сорго, огірків, помідорів та ін. 
культур. Див. також Гібридиза¬ 
ція. Д. ф. Лихвар» 
САМОЗАПИЛЕННЯ — перене¬ 
сення пилку з пиляків на приймоч¬ 
ку маточки тієї ж самої квітки. У 
дикорослих рослин С. відбувається 
рідко, у культурних — частіше. 
Близьке розташування пиляків і 
приймочки у квітці та ін. присто¬ 
сування сприяють С. Іноді С. від¬ 
бувається ще в пуп’янках (напр., у 
гороху, квасолі) або коли суцвіт¬ 
тя обгорнуте листковою труб¬ 
кою (у ячменю); у деяких рос¬ 
лин — в кінці цвітіння, якщо не 
відбулося перехрест запилення. 
С. найбільш виявлене в клейсто- 
гамних квітках (див. Клейстога¬ 
мія). У т. 3. самобезплідних, або 
самостерильних, рослин в резуль¬ 
таті С. насіння або зовсім не утво¬ 
рюється, або буває гіршої якості, 
ніж при перехресному запиленні. 
У т. 3. самоплідних, або самофер- 
тильних, рослин внаслідок С. ут¬ 
ворюється нормальне насіння 
(напр., у пшениці, ячменю, вівса, 
рису, помідорів, льону та ін.). Три¬ 
вале С. може призвести до поступо¬ 
вого виродження виду, тому для 
збільшення продуктивності та жит¬ 
тєздатності культурних рослин, 
яким властиве С., застосовують 
внутрішньосортове схрещування. 

. Є. Л. Кордюм. 
САМОЗАПЛІДНЕННЯ, автога- 
мія — злиття чоловічої і жіночої 
статевих клітин {гамет), що нале¬ 
жать тому самому організму. 
В процесі еволюції у організмів ви¬ 
никли пристосування, що пере¬ 
шкоджають С. і забезпечують пе¬ 
рехресне запліднення (різночасне 
достигання чоловічих і жіночих 
статевих клітин; особлива будова 
статевого апарата; відсутність 
біол. «спорідненості» між чолові¬ 
чими й жіночими статевими кліти¬ 
нами тієї самої особини). Серед 
тварин С. властиве плоским чер¬ 

вам, деяким кільчастим червам, 
молюскам, рибам (див. Гермафро¬ 
дитизм)] серед рослин, як резуль¬ 
тат самозапилення, зустрічається у 
багатьох водоростей, грибів, квіт¬ 
кових рослин. 
САМОІНДУКЦІЯ — окремий ви¬ 
падок електромагнітної індукції] 
явище виникнення електрорушій- 
ної сили (ерс) в провіднику при 
зміні власного магнітного потоку, 
що пронизує площу, обмежену 
цим провідником. Зміна ж влас¬ 
ного магн. потоку зумовлюється 
зміною електричного струму в 
провіднику. Величина ерс С. 

= —дФ/ді = —ЬдГ/ді, 

де ф — власний магнітний потік, 
що пронизує контур провідника із 
струмом Г, Ь — коефіцієнт С., або 
індуктивність. Напрям ерс С. 
визначається Ленца правилом. В 
електриці С. є аналогом явища 
інерції з механіці. С. виникає, зок¬ 
рема, при замиканні й розмикан¬ 
ні кола електричного з постійним 
струмом і завжди має місце в колах 
змінного струму. С. зумовлює ін¬ 
дуктивний опір (див. Повний опір), 
зсув фаз, виникнення вільних 
електромагнітних коливань у ко¬ 
ливальному контурі, скін-ефект 
у провідниках тощо. Явище С. має 
практичне значення в електротех¬ 
ніці та радіотехніці. 
САМбЙЛЕНКО Анатолій Ми¬ 
хайлович (н. 2.1 1938, с. Потіївка, 
тепер Радомишльського р-ну Жи¬ 
томир. обл.) — укр. рад. матема¬ 
тик, чл.-кор. АН УРСР (з 1978). 
Член КПРС з 1965. Закінчив 
(1960) Київ. ун-т. У 1963—74 
працював в Ін-ті математики АН 
УРСР, з 1967 — в Київ, ун-ті. На¬ 
ук. праці стосуються теорії зви¬ 
чайних диференціальних рівнянь 
і теорії нелінійних коливань. 
Респ. комсомольська премія ім. 
М, СІстровського, 1968. Премія ім. 
М. М. Крилова АН УРСР, 1981. 
САМбЙЛИК Ніна Василівна (8.У 
1908, м. Валки, тепер Харків, 
обл.— 28.V 1972, Харків) — укр. 
рад. педагог. Герой Соціалістич. 
Праці (1968), засл. учитель УРСР 
(з 1956). Член КПРС з 1949. За¬ 
кінчила Харків, ун-т (1938). Пед. 
діяльність почала з 1927 у Харко¬ 
ві, працювала вчителькою поч. кла¬ 
сів, заст. директора і директором 
серед, шкіл, 1944—72 — директо¬ 
ром серед, школи Л|о 126 м. Харко¬ 
ва. Нагороджена двома орденами 
Леніна, орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медаллю А. С. Ма- 
каренка, ін. медалями. 

О. К. Боброва. 
САМбЙЛОВ Євген Валеріанович 
[н. З (16).ІУ 1912, Петербург] — 
рос. рад. актор театру і кіно, нар. 
арт. СРСР (з 1974). Член КПРС з 
1951. Після закінчення 1930 Ле- 
нінгр. худож. політехнікуму пра¬ 
цював у трупі Театру акторської 
майстерності (Ленінград). В 1934— 
38 — актор Театру їм. В. Мейєр- 
хольда, 1940—67 — Моск. театру 
ім. В. Маяковського, з 1968 — Ма¬ 
лого театру. Серед ролей — Вась- 
ка Пепел («На дні» М. Горького), 
Шуйський («Цар Федір Іоаннович» 
О. К. Толстого), Олег Кошовий 
(«Молода гвардія» за Фадєєвим), 
Платон («Дикий Ангел» О. Коло- 
мійця), Гамлет («Гамлет» У. Шек- 
спіра), Ясон («Медея» Евріпіда). 

З 1934 знімається в кіно. Ролі: 
Микола Щорс («Щорс»), Кудря- 
шов («В шість годин вечора після 
війни»), генерал (Зкобелєв («Герої 
Щипки»), у фільмах за мотивами 
творів О. Довженка («Зачарована 
Десна», «Повість полум’яних літ») 
та ін. Нагороджений орденами 
Жовтневої Революції, Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1941, 1946, 
1947. 
САМ бЙ ЛОВ Федір Микитович 
[12 (24).ІУ 1882, с. Гомиленки, те¬ 
пер Іван. обл.— 13.УІ 1952, с-ще 
І^атове Раменського р-ну Моск. 
обл.] — учасник революц. руху в 
Росії, рад. держ. і парт. діяч. Член 
Комуністичної партії з 1903. Н. 
в сім’ї ткача. Робітник. У 1903—12 
вів парт, і профспілкову роботу 
в Іваново-Вознесенську, активний 
учасник революції 1905—07. В 
1912 обраний депутатом 4-ї Держ. 
думи. В 1914 разом з ін. депутата¬ 
ми більшовицької фракції 4-ї 
Державної думи заарештований і 
засланий на довічне поселення до 
Туруханського краю. В 1917—18 — 
голова Іваново-Вознесенської Ради 
робітн. і солдат, депутатів. У 1919 
—21 — заст. наркома праці УРСР. 
З 1922 —заст. зав. Істпартом ЦК 
РКП(б), з 1928 — зав. Істпартом 
Моск. к-ту ВКП(б). З 1932 — 
заст. голови Всесоюзного т-ва ста¬ 
рих більшовиків, з 1937 — дирек¬ 
тор Музею Революції СРСР. З 
1941 — персональний пенсіонер. 
На XI з’Ьді РКП(б) обирався кан¬ 
дидатом у члени ЦКК. Був чле¬ 
ном ВЦВК. Автор книги «По слі¬ 
дах минулого» (1940). 
САМбЙЛОВ Яків Володимиро¬ 
вич [23.ХІ (5.ХІІ) 1870, Одеса — 
29.IX 1925, Москва] — рад. геолог 
і мінералог. У 1893 закінчив Но¬ 
воросійський ун-т (в Одесі). З 
1896 провадив наук, дослідження 
з мінералогії в Моск. ун-ті під ке¬ 
рівництвом В. І. Вернадського. 
З 1902 — зав. кафедрою Ін-ту 
с. г. і лісівництва у Новоолександ- 
рії (тепер м. Пулави, Польща). З 
1906 — професор Моск. с.-г. ін-ту 
(тепер Моск. с.-г. академія ім. 
К. А. Тімірязєва). В 1907—11 — 
приват-доцент, 1917—25 — профе¬ 
сор Моск. ун-ту. Осн. праці при¬ 
свячені мінералогії осадочних гір¬ 
ських порід, дослідженню агроно¬ 
мічних ^руд, біогеохімії. 
САМбЙЛОВА Конкордія Мико¬ 
лаївна (дівоче прізв. — Громова; 
1876, Іркутськ — 2.УІІ 1921, Аст¬ 
рахань) — професіональна рево¬ 
люціонерка, діячка жін. проле¬ 
тарського руху в Росії. Член Ко¬ 
муністичної партії з 1903. Н. в 
сім’ї священика. В революц. русі 
з 1897. Вела парт, роботу в Твері, 
Катеринославі, Одесі, Ростові, Мо¬ 
скві, Луганську, Баку, Петербур¬ 
зі. В 1912—14 — відповідальний 
секретар газ. «Правда». Одна з ор¬ 
ганізаторів 1-ї Всерос. наради ро¬ 
бітниць і селянок у Москві (1918). 
В 1919 — роз’їзний інспектор ЦК 
РКП(б) по роботі серед жінок- 
робітниць, згодом — зав. жінвід¬ 
ділом ЦК КП(б)У. Автор ряду 
статей і брошур. 
САМОЙЛОВИЧ Анатолій Гри¬ 
горович [29.ХІ (11.XII) 1906, Рос- 
тов-на-Дону — 22.x 1981, Чернів¬ 
ці] — укр. рад. фізик-теоретик, 
доктор тех. наук (з 1944), засл. 

САМОЙЛОВИЧ 

Є, в. СамоАлов. 

Ф. М. СамоАлов. 

К. М. Самойлова. 
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САМОЙЛОВИЧ 

М. С. Самокиш, 

діяч н. УРСР (з 1960).. Член КПРС 
з 1943. Закінчив (1929) Ленін¬ 
градський ун-т. З 1930 викладав 
у вищих учбових закладах. Профе¬ 
сор Горьк. (з 1935) та Чернів. (з 
1949) держ. ун-тів. З 1962 — зав 
кафедрою теор. фізики Чернівець¬ 
кого ун-ту. Осн. наук, праці — 
з теорії твердого тіла, фізики на¬ 
півпровідників, зокрема проблеми 
магн. властивостей напівпровідни¬ 
ків, теорії екситонів тощо. Розро¬ 
бив новий тип анізотропного тер¬ 
моелемента. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора 
і медалями. 
САМ ОЙ Л (З ВИ Ч Віктор Петрович 
[н. 4. (17).ІХ 1911, м. Прилуки, 
тепер Черніг. обл.] — укр. рад. ар¬ 
хітектор, доктор мистецтвознавст¬ 
ва (з 1969). У 1940 закінчив Київ, 
інженерно-буд. ін-т. Створив у 
співавт. проекти житл. будинків 
для .зон лісостепу та Пд. УРСР 
(1951, 1955), серії типовйх (1958, 
1959, 1962) і експериментальних 
проектів житл. будинків (1960). 
Автор наук, праць з питань архі¬ 
тектури та нар. мистецтва: <Жит¬ 
ловий будинок колгоспникам (К., 
1951), ««Народна творчість в архі¬ 
тектурі сільського житла> (К., 
1961), ««Українське народне жит¬ 
лом (К., 1972), ««Народное архи- 
тектзфное творчеством (К., 1977). 
Брав участь у колективних працях: 

««Нариси історії архітектури Ук¬ 
раїнської РСРм (К., 1957), <Укра- 
їнське народне мистецтво. Жи- 
вописм (К., 1967). Викладає в 
Київ, худож. ін-ті (1947—51, з 
1965, професор — з 1972). 
САМОИЛбВИЧ (справжнє пріз¬ 
вище Сущковський) Данило Самій- 
лович [11 (22).ХП 1742, с. Янівка, 
тепер с. Іванівка Черніг. р-ну Чер¬ 
ніг. обл.— 20.11 (^ІІІ) 1804, м. 
Миколаїв] — укр. лікар, осново¬ 
положник вітчизняної епідеміоло¬ 
гії. Член 12 іноземних академій 
наук. Навчався в Київ, академії 
(1756—61), Петерб. мед. щколі 
(1761—65) та Страсбурзькому ун-ті 
(1776—80). Захистив дисертацію 
в Лейденському ун-ті з питань хі- 
РЗФГ. акущерства. Був активним 
учасником боротьби з епідеміями 
чуми в Москві, Кременчуці, Єлиса- 
ветграді, Херсоні та в Криму. Док¬ 
тор Катериносл. намісництва на 
Україні (1784—90), карантинний 
лікар (1793—1800) та інспектор 
Чорноморської мед. управи (1800— 
04). Праці присвячені спростуван¬ 
ню старих уявлень про щляхи по- 
щирення чуми та обгрунтуванню 
більш ефективних протичумних 
.заходів. М. К. Бородій. 
САМОЙЛСЗВИЧ Іван Самійлович 
(р. н. невід., с. Ходорків, тепер 
Попільнянського р-ну Житомир¬ 
ської обл.— п. 1690, м. Тобольськ, 
тепер Тюмен. обл. РРФСР) — геть¬ 
ман Лівобережної (1672—87) і 
Правобережної (1674—87) Украї¬ 
ни. Походив з сім’ї священика. 
Службу в козац. війську почав у 
60-х рр. 17 ст. сотенним писарем, 
згодом був сотником, наказним 
полковником і полковником Черні¬ 
гівського полку, генеральним суд¬ 
дею (1669—72). Діяльність С. 
була спрямована на дальше роз¬ 
ширення привілеїв козацької стар¬ 
шини, Під тиском нар. мас доби¬ 
вався возз’єднання Правобережної 
України з Лівобережною в складі 

Росії. В зв’язку з цим йому дове¬ 
лося вести запеклу боротьбу проти 
гетьмана Правобережної України 
П. Дорошенка, ставленика султан. 
Туреччини. Очолював козац. пол¬ 
ки під час боротьби проти турець¬ 
ко-татарської навали 1677 і 1678 
на Україну (див. Чигиринські по¬ 
ходи 1677 і 1678), Після невда¬ 
лого походу рос.-укр. війська на 
Крим (1687) козац. старшина, не- 
вдоволена самовладністю і користо¬ 
любством С., звинуватила його в 
зрадницьких стосунках з Крим, ха¬ 
ном і звернулася до царського уря¬ 
ду з проханням усунутій його з геть¬ 
манства. В липні 1687 С. ^ло за¬ 
арештовано і заслано до Сибіру. 
САМОКВАСОВ Дмитро Якович 
[15 (27).V 1843, маєток Молотеч 
кол. Новгород-Сіверського пов. 
Черніг. губ.—З (16). VIII 1911, 
Москва] — рос. археолог та історик 
рос. права. Закінчив юридичний 
ф-т Петерб. ун-ту. З 1877 — профе¬ 
сор Варшавського, з 1894 — Моск. 
ун-тів. С. провадив розкопки ар- 
хеол. пам’яток різних епох у ба¬ 
гатьох пунктах Росії, в т. ч. і на 
тер. України. Дослідив численні 
слов’ян, кургани Чернігівщини, 
серед них курган Чорну могилу. 
Автор праць ««Могили Руської зем¬ 
лі» (1908), «Могильні старожит¬ 
ності Сіверянської Чернігівщини» 
(1916) та з історії рос. права. 
САМОКИШ (Самокиша) Микола 
Семенович [13 (25).Х 1860, Ні¬ 
жин — 18.1 1944, Сімферополь] — 
укр. рад. живописець і графік, 
акад. петерб. АМ (з 1890), засл. 
діяч мист. РРФСР (з 1937). В 
1879—85 навчався в петерб. АМ 
у Б. Віллевальде та П. Чистякова, 
1886—89—в Парижі у Е. Детайля. 
У 1889, повернувшись на батьків¬ 
щину, С. написав кілька картин 
для Тбіліського історич. музею 
(«Бій під Авліаром 1877 року», 
«Баталія біля річки Іорі», «Оборо¬ 
на Наурської станиці»). Під час 
рос.-япон. війни був в армії, 
видав альбом «Війна 1904—05 ро¬ 
ку. З щоденника художника». У 
1912 виконав серію малюнків на 
тему боротьби рос. народу проти 
наполеонівської навали. В перші 
роки Рад. влади створив карти¬ 
ни, що відображають героїзм бій¬ 
ців Червоної Армії на фронтах 
громадян, війни: «Захист червоного 
іфапора» (1920), «Атака будьон- 
нівської кавалерії» (1923), пізні¬ 
ше — «Перехід Червоної Армії че¬ 
рез Сиваш» (1935), дві останні — 
в Сімферопольському худож. му¬ 
зеї. Багато картин і малюнків С. 
присвятив визвольній боротьбі 
укр. народу в 17 ст.: «В’їзд Богда 
на Хмельницького в Київ» (1929), 
«Бій під Жовтими Водами» (1930), 
«Абордаж турецької галери запо¬ 
рожцями» (1930), «Похід запорож¬ 
ців на Крим» (1934), «Бій Макси¬ 
ма Кривоноса з Ієремією Вишне- 
вецьким» (1934, ДМУОМ). У 
1938 С. написав картину «М. Щорс 
в бою під Черніговом». Разом з 
С. Васильківським створив аль¬ 
боми «З української старовини» 
(1900) і «Мотиви українського ор¬ 
наменту» (1912); брав участь у роз¬ 
писах будинку Полтав. земства 
(тепер Полтав. краєзнавчий музей). 
У 1912—17 викладав у петерб. 
АМ, 1936—41 — у Харків, худож. 
ін-ті. Учнями С. були М. Авілов, 

П. Котов, К. Трохименко, Л. 
Чернов, Держ. премія СРСР, 1941. 
Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 32—33, а також до статей 
малістичний жанр, т. 1, с. 448— 
449; Батальний жанр, т. 1, с. 368— 
369; Визвольна війна українського 
народу 1648—54, т. 2, с. 224—225; 
Запорізька Січ, т. 4, с. 224— 
225! до ст. Запорізькі козаки, 
т. 4, с. 212. 
Літ.: Яценко В. М. С. Самокиш. К., 
1954; Ткаченко В. Я. Николай Семе¬ 
нович Самокиш. М., 1964: Яценко 
B. Ф. Микола Самокиш. Альбом. 
К.. 1979. В. Ф. Яценко. 

САМОКОНТРОЛЬ у психо- 
л О г І ї — усвідомлювана регуля¬ 
ція людиною своєї поведінки та 
діяльності для забезпечення від¬ 
повідності їхніх результатів по¬ 
ставленим цілям, вимогам, нор¬ 
мам, правилам тощо. Мета С. 
полягає в запобіганні помилкових 
дій чи операцій та виправленні їх. 
Завдяки коригуючій функції С. 
людина спроможна реалізувати за¬ 
пропонований їй кимсь або са¬ 
мостійно прийнятий план діяль¬ 
ності. Важливу роль у процесах 
C. особистості відіграє її самооцін¬ 
ка. С. як властивість особистості 
пов’язаний і з самовимогливістю, 
мірою розвитку почуття відпові¬ 
дальності за свої дії і вчинки, з 
потребою враховувати інтереси ін¬ 
ших. С. є важливим засобом розу¬ 
мового та морального самовдоско¬ 
налення особистості (див. також 
Самонавіювання, Автогенне тре¬ 
нування). 
САМОКРЙТИКА — див. Крити¬ 
ка І самокритика. 
самонавідна ЗБРбЯ — сна- 
ряди-боєприпаси (ракети, торпеди 
тощо), які наводяться їхнім бор¬ 
товим пристроєм, що стежить за 
ціллю і видає відповідні команди 
управління. Для наведення вико¬ 
ристовують випромінювану чи від¬ 
биту ціллю енергію. Залежно від 
розміщення первісного джерела 
енергії розрізняють С. 3. активну, 
в якій джерело первісної енергії 
встановлюється на борту С. з.; на- 
півактивну — джерело первісної 
енергії, що забезпечує підсвітлення 
ЦІЛІ, розміщується поза ракетою, 
на пункті управління; пасивну — 
використовується світлове, тепло¬ 
ве, акустичне та радіовипроміню¬ 
вання цілі або її магнітне поле. 
С. 3. забезпечує високу точність 
ураження цілі незалежно від її 
віддалення. 
САМОНАВГЮВАННЯ, автосуге- 
стія — особливий вид психічного 
впливу людини на саму себе (на 
відміну від гетеросугестії, що поля¬ 
гає у психічному впливі однієї 
людини на іншу чи груїіу людей). 
Фізіологічною основою С. є меха¬ 
нізми зворотної аферентації й ви¬ 
переджаючого відображення (див. 
Випереджаючого відображення 
принцип). С.— один із засобів 
саморегуляції. За змістом і на¬ 
слідками С. може бути позитивним 
і негативним. Позитивне С. спря¬ 
моване на самовиховання, мобілі¬ 
зацію фіз. та інтелектуальних мож¬ 
ливостей особистості. Прикладом 
цілеспрямованого С. є автогенне 
тренування. Негативне С. зумову 
лює небажані психічні стани і 
якості, паралізує активність тощо. 
С. є невід’ємним елементом у ре- 



15 
лігійно-містичних системах. Ефект 
С. залежить від властивостей осо¬ 
бистості та її психофізичного ста¬ 
ну, значення особистої і сусп. ме¬ 
ти, адекватності використовуваних 
прийомів. Різні методики і прийо¬ 
ми С. широко використовуються з 
лікувальною метою, а також у 
психогігієні і психопрофілактиці. 

Л. Ф. Бурлачук. 
самонавчальні системи 
— системи, ЯКІ ПІД впливом зов¬ 
нішніх умов можуть поліпшувати 
своє функціонування відповідно до 
заданого критерію якості. Поряд з 
терміном -«самонавчальні системи» 
часто як синоніми використовують 
терміни ч самовдосконалювальні», 
«адаптивні», чсамонастроювальні», 
чсамопристосову вальні» системи 
тощо. Див. Розпізнавальна си¬ 
стема. Розпізнавання образів. 

, М. 1. Шлезінгер. 
самонапрУжені конст- 
рУкції — залізобетонні конструк¬ 
ції, в яких при твердненні бетону. 
виготовленому на напружуючому 
цементі, виникає напружений стан 
(самонапруження); різновид по¬ 
передньо напружених конструк¬ 
цій. У С. к. в результаті об’ємно¬ 
го розширення бетону попередньо 
напружується вся арматура (не¬ 
залежно від її положення), а бе¬ 
тон через інтенсивне самоущіль¬ 
нення набуває значної міцності 
(на 25—30% більшої, ніж при твер¬ 
дненні без арматури), водо-, бен- 
30- і газонепроникності. Самона- 
пруженими виготовляють залізо¬ 
бетонні напірні труби, резервуари, 
оболонки подвійної кривини, еле¬ 
менти дорожніх і аеродромних по¬ 
криттів, гідротех. споруди тощо. 
самооподаткування — 
форма добровільної участі насе¬ 
лення у фінансуванні госп. і куль¬ 
турно-побутового будівництва в 
сільській місцевості. Здійснюється 
на підставі постанови ЦВК і РНК 
СРСР від 11.IX 1937 «Про само¬ 
оподаткування сільського населен¬ 
ня» та Положення про стягнення 
не внесених у строк податків і не¬ 
податкових платежів, затвердже¬ 
ного Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 26.1 1981. Розмір і 
цільове призначення коштів С. 
визначають загальні збори іуома- 
дян нас. пункту. Розміри С. не 
можуть перевищувати сум, вста¬ 
новлених законом для одного г-ва 
на рік. Суми, зібрані по С., нале¬ 
жать до позабюджетних коштів. 
Місцеві Ради витрачають їх за 
окремими кошторисами на ремонт 
шляхів, мостів, криниць, шкіл 
тощо. 
самоорганізація — здат- 
ність системи самостійно підтри¬ 
мувати, відтворювати чи вдоско¬ 
налювати рівень своєї організації 
при зміні зовнішніх і внутрішніх 
умов її функціонування, спрямова¬ 
на на збереження її цілісності, 
підвищення стійкості, забезпечення 
нормального функціонування або 
розвитку. С. властива лише систе¬ 
мам, що відзначаються високим 
рівнем організадії, складності, на¬ 
явністю значної кількості структур¬ 
них елементів, зв’язки між якими 
мають переважно ймовірнісний ха¬ 
рактер. Саме завдяки перебудові 
існуючих і утворенню нових зв’яз¬ 
ків між елементами відбуваються 
процеси С. Ці процеси внутрішньо 

притаманні системам, хоч спри¬ 
чиняються передусім дією зовн. 
ентропійних (див. Ентропія) фак¬ 
торів. Самоорганізовувані системи 
можуть мати різну природу і від¬ 
різнятись рівнем організації, са¬ 
моорганізації, стійкості, цілеспря¬ 
мованості (жива клітина, організм, 
мозок, людський колектив, кібер¬ 
нетична машина). Процеси С. впер¬ 
ше почала систематично досліджу¬ 
вати кібернетика. Вони тісно по¬ 
в’язані з рядом ін. процесів — 
адаптації, навчання, самонавчан¬ 
ня, самокерування, самовідтворен¬ 
ня, самонастроювання, саморозвит¬ 
ку тощо, які також є предметом 
дослідження кібернетики. Тому 
вичерпне розкриття поняття «са¬ 
моорганізація» можливе через ана¬ 
ліз ієрархії тісно пов’язаних з ним 
ін. понять. Кіб^нетичне дослі¬ 
дження процесів (3. з метою відшу¬ 
кання нових принципів створення 
досконалих, високонадійних тех. 
систем, зокрема електронних об¬ 
числювальних машин, здатних мо¬ 
делювати процеси мислення, роз¬ 
робки теорії самоорганізовуваних 
систем як основи моделювання ін¬ 
телектуальної діяльності, побудо¬ 
ви <штучного інтелекту> стали 
важливим імпульсом, з одного 
боку, для проникнення і широкого 
застосування теор. і тех. засобів 
кібернетики в психології, біол., 
соціальних і тех. науках, з другого 
— для вик^истання досягнень 
цих наук у кібернетиці. 
Літ.і Глушков В. М. Введение в ки- 
бернетику. К., 1964: Пушкин В. Г. 
Кибернетические принципи самоор- 
ганизации. Л., 1974; Принципи само- 
организации. Пер. с англ. М., 1966; 
Нейман Дж. Теория самовоспроизво- 
дящихся автоматов. Пер. с англ. М., 
1971; Саридис Дж. Самоорганизующие- 
ся стохастические системи управлення. 
Пер. с англ. М., 1980. О. Я. Мороз. 
САМООСВІТА — освіта, набута 
поза навч. закладами, шляхом са¬ 
мостійної роботи. В Конституції 
СРСР записано, що право громадян 
СРСР на освіту забезпечується 
також і створенням умов для С., 
що є невід’ємною частиною систе¬ 
матичного навчання в стаціонар¬ 
них навч. закладах, сприяє по¬ 
глибленню, розширенню й міцні¬ 
шому засвоєнню знань. Тісно по¬ 
в’язана з самовихованням. Осн. 
засобами С. є самостійне вивчен¬ 
ня наук., наук.-популярної, навч., 
політ., худож. та ін. л-ри. Дже¬ 
релами самоосвіти є також газе¬ 
ти, радіо, телебачення, лекції, 
музеї, виставки, кіно, театри та 
ін., різні види практичної діяль¬ 
ності — досліди, експерименти, 
моделювання тощо. Важливу роль 
у формуванні навичок С. відіграє 
школа. На допомогу самоосвіті в 
СРСР створено широку мережу 
народних університетів, масові 
і спец, бібліотеки, видаються ен¬ 
циклопедії, різні довідники, слов¬ 
ники, бібліографічні покажчики 
тощо. 
САМрПОДРАЗНЕННЯ — рухова 
реакція, під час якої тварина, на¬ 
тискаючи на спеціальний важіль, 
самостійно вмикає електричний 
струм, який через вживлені елек¬ 
троди подразнює певні ділянки 
власного мозку, що мають пози¬ 
тивне «мотиваційне значення». 
Оскільки подразнення аналогічних 
відділів мозку людини спричинює 

різні види приємних відчуттів 
(задоволення, радість, насолоду 
тощо), вважають, що ці ділянки 
мозку у тварин є своєрідними 
«зонами задоволення». Існують та¬ 
кож і зони негативної мотивації 
(системи покарання), подразнення 
яких викликає уникнення повтор¬ 
ного самоподразнення. 

Г. М. Чайченко. 
САМОРЕГУЛЯЦІЯ, авторегуля¬ 
ція— здатність біологічної системи 
до відновлення стабільного рівня 
тих чи інших функцій після їх¬ 
ньої зміни. Існує на всіх рівнях 
організації живої матерії (від мо¬ 
лекулярного до надорганізмового) 
і має різні механізми. В основі С. 
лежить принцип зворотного зв'яз¬ 
ку. На молекулярному 
р і в н і С. виявляється у самовід- 
новленні осн. органічних речовин і 
підтриманні їхньої динамічної рів¬ 
новаги, на клітинному — у 
стабілізації нормального складу 
клітин. Основою С. в організ- 
м і є відповідні функціональні си¬ 
стеми, які забезпечують його внутр. 
гомеостаз. Організм людини і 
тварин має гомеостатичні й адап¬ 
тивні механізми С. Механізми 
адаптивної С. функціонують як 
комбінована слідкуюча система, 
де керування здійснюється у від¬ 
повідь на дію збурюючих факторів, 
що змінюють фізіол. статус до за¬ 
даного даними умовами значення. 
Гомеостатичні механізми С. стабі¬ 
лізують цей новий рівень адаптив¬ 
ної С. і не допускають відхилень 
фізіол. параметрів від його зна¬ 
чень. Надійність функціонування 
систем С. в організмі забезпечу¬ 
ється за рахунок дублювання нер¬ 
вових і гуморальних механізмів 
(див. Нервова регуляція, Гумо- 
ральна регуляція, Нейро-гумораль¬ 
на регуляція). С. надорганіз¬ 
ме в и X систем {популяцій, біо¬ 
ценозів) — це підтримання оп¬ 
тимальної чисельності кожного ви¬ 
ду в цих системах внаслідок вза¬ 
ємного їх пристосування. 

^ Г. М. Чайченко. 
САМ (Зр І (Зашогу) Туре (бл. 1830, 
Сананкоре, Верхня Гвінея — 2.VI 
1900, Нджоле, Габон) — афр. держ. 
діяч, полководець. У 70 — на поч. 
80-х рр. 19 ст. заснував у бас. 
Верхнього Нігеру д-ву народу 
малінке — Уасулу, яка 18 років 
протистояла франц. колонізато¬ 
рам. Наприкінці 19 ст., під тис¬ 
ком франц. військ, С. з більшістю 
населення д-ви Уасулу п^еселив- 
ся в пн. райони Берега Слонової 
Кості. В 1898 ^французи оточили 
гол. сили С. Його було взято в 
полон і заслано до Габону. 
САМОРбДКИ — великі природ¬ 
ні зерна або уламки здебільшого 
благородних металів (золота, сріб¬ 
ла, платини). Різко виділяються 
за розмірами серед ін. зерен і 
уламків цих металів, од^жаних 
при промиванні. Вага С.— від 
кількох грамів до десятків кіло¬ 
грамів. Найбільші з відомих С. 
вагою 83,3 кг і 69,6 кг чистого зо¬ 
лота знайдено в Австралії. В Ал¬ 
мазному фонді СРСР зберігаються 
С. золота «Великий трикутник» 
(36,2 кг), «Верблюд» (9,29 кг) та ін. 
САМОРУх — рух, що здійсню¬ 
ється на основі внутр. причин, про¬ 
цес самозміни взаємодіючих із 
зовнішніми умовами матеріальних 

САМОРУХ 
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САМОСВІДОМІСТЬ 

Самуїл. Портрет князя 
Д. І. Долгорукого. 1769. 
ДМУ ОМ у Києві. 

Саиосил гайовий. Верж- 
ня частина рослини. 

систем, що відбувається за внут 
рішньо притаманними цим систе¬ 
мам законами. Всупереч метафіз. 
розумінню руху як мех. перемі¬ 
щення, здійснюваного під впли¬ 
вом зовн. сил, що стосовно ма¬ 
терії в цілому означає допущення 
чпершопоштовху»-, «першодвигу- 
на», матеріалістична діалектика 
розкриває внутр. джерело С. ма¬ 
терії. Цим джерелом є діалектич¬ 
на суперечність (див. Єдність 
і боротьба протилежностей). Діа¬ 
лекти ко-матеріалістична концеп¬ 
ція С. розкриває неспроможність 
ідеалістичних пошуків надприрод¬ 
них сил, які нібито керують рухом 
навколишнього світу, світоглядно 
орієнтує науку на пошук природ¬ 
них причин явищ і процесів дійс¬ 
ності. Ідея С. дає ключ до розу¬ 
міння розвитку природи і суспіль¬ 
ства як природно-істор. процесу, 
як саморозвитку. М. Л. Злотіна. 
САМОСВІДОМІСТЬ — момент 
свідомості, в якому виявляється 
соціально опосередковане відно¬ 
шення суб’єкта (індивіда, класу, 
нації) до самого себе. Фіксація 
людиною своєї тотожності з ін. 
людьми і своєї відмінності від них 
відбувається за допомогою пізнава¬ 
льних і ціннісних еталонів, що 
акумулюють досвід соціального і 
культур, розвитку людства. Осн. 
компоненти С. — самопізнання, 
самооцінка, регуляція власної по¬ 
ведінки. В основі формування С. 
лежать не самоспостереження ізо¬ 
льованого індивіда, як вважають 
ідеалісти, а практична діяльність, 
пов’язаний з розвитком відношен¬ 
ня суб’єкта до природи розвиток 
його ставлення до ін. осіб і став¬ 
лення цих осіб до нього (див. 
Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 23, 
с. 62). Розвиток С.— суб’єктивна 
передумова самовдосконалення 
особистості, критичної перебудови 
системи її свідомості. 

А. М. Гірник. 
САМОСЙЛ (Теисгіиш) — рід 
рослин родини губоцвітих. Бага¬ 
торічні трав’янисті рослини, ча¬ 
гарники або напівчагарники. Ли¬ 
стки цілісні, перистолопатеві або 
перисторозсічені. Квітки в ки¬ 
тицевидному, колсюовидному чи 
волотевому суцвітті, сині, пурпу¬ 
рові, зрідка білі або жовті. Плід — 
горішок. Понад 300 видів, пошир, 
майже по всій земній кулі, але 
переважно в Середземномор’ї. В 
СРСР 22 види, з них в УРСР — 5. 
Найпоширеніший С. гайовий 
(Т. сЬатаебгуз). Деякі види виро- 
щзгють як декоративні. 
САМОСКЙД — спеціалізований 
вантажний автомобіль, причіп 
або напівпричіп з саморозванта¬ 
жувальним кузовом. Найпошире¬ 
ніші С. (мал.) з кузовом бункер¬ 
ного, ковшового або ін. типу, який 
при розвантажуванні перекида¬ 
ється назад, вбік або назад і вбік. 
Перекидають к^зов найчастіше 
гідравлічні підйомники телеско¬ 
пічного типу, що ігаиводяться в дію 
двигуном автомошля. Є також С.' 
з примусовим розвантажуванням 
за допомогою шнека. В СРСР ван¬ 
тажопідйомність С. на базі серій¬ 
них шасі становить 3,5—12, кар’єр¬ 
них С.— 27—80 т. С. застосовують 
при земляних роботах, видобуван¬ 
ні корисних копалин відкритим спо¬ 
собом тощо. Якщо обсяг робіт ве¬ 

ликий, використовують також са¬ 
москидні автомобільні поїзди, що 
складаються з потужного тягача 
і напівпричепа з донним розван¬ 
тажуванням (напр., тягач БілАЗ- 
7420 з 120-тонним напівпричепом 
БілАЗ-9590). Див. також Думпер. 
самоспостерЄження— 
спостереження, спрямоване на са¬ 
мого себе, на самопізнання; метод 
вивчення психічних процесів, вла¬ 
стивостей і станів за допомогою 
суб’єктивного спостереження за 
явищами своєї свідомості. С. є не¬ 
обхідною передумовою самоконт¬ 
ролю. Методична проблема С. у 
психології полягає в тому, як вико¬ 
ристовувати С. в практиці психо¬ 
логічних досліджень. Ідеалістична 
психологія розглядає С. як спо¬ 
сіб безпосереднього проникнення 
в сферу особливого «внутрішнього 
досвіду», що є нібито осн. джере¬ 
лом пізнання психічних явищ (див. 
Інтроспективна психологія). Ма¬ 
теріалістична психологія, що базу¬ 
ється на принципі об’єктивного 
вивчення психіки, вважає, що ме¬ 
тод С. у вивченні суб’єктивного 
світу людини — допоміжний, його 
дані потребують аналізу й оброб¬ 
ки ін. методами і практикою. 

С. Д. Максименко. 
САМОСТГЙНИЙ баланс — 
бухгалтерський баланс юридичної 
особи, тобто організації, яка воло¬ 
діє відособленим майном, може 
від свого імені набувати майнових 
та особистих немайнових прав і 
мати зобов’язання, бути позива¬ 
чем і відповідачем у суді й арбі¬ 
тражі. Юридична особа може мати 
кілька С. б. за видами діяльності 
(напр., за осн. виробничою діяль¬ 
ністю, капітальними вкладеннями, 
робітничим постачанням тощо). 
САМОСУД Самуїл Абрамович 
[2 (14).У 1884, Тбілісі — 6.ХІ 1964, 
Москва] — рос. рад. диригент, 
нар. арт. СРСР (з 1937). У 1906 
закінчив Тбіліське муз. уч-ще. 
Навчався в Празі у Г. Вігана, а 
також у Парижі у П. Касальса та 
в «Схола канторум». У 1917— 
19— диригент петерб. Маріїнсько- 
го театру, 1918—36 — гол. дири¬ 
гент і худож. керівник Ленінгр. 
Малого оперного театру. Був пер¬ 
шим постановником опер «Ніс» 
(1930) та «Леді Макбет Мценсь- 
кого повіту» («Катерина Ізмайло- 
ва», 1934) Д. Шостаковича, «Тихий 
Дон» Дзержинського. У 1936— 
43 — гол. диригент Великого теат¬ 
ру СРСР, 1943—50 — Муз. теат¬ 
ру ім. Станіславського та Неми- 
ровича-Данченка. Серед вистав — 
«Піднята цілина» Дзержинського 

Самоскид БілАЗ-Е-7521 вантажопід¬ 
йомністю 180 т. 

(1937), «Іван Сусанін» Глинки 
(1939), «Війна і мир» Прокоф’єва 
(1946, Ленінград. Малий оперний 
театр), «Сім’я Тараса» Кабалев- 
ського (1947, 2 ред. 1951). Був 
засновником і гол. * диригентом 
симф. оркестру Всесоюзного ра¬ 
діо (1953—57) та оперно-симф. 
оркестру Всесоюзного радіо і те¬ 
лебачення (з 1957). Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Держ. премія СРСР, 1941, 
1947, 1952. 
САМОСУД — розправа, яку чи¬ 
нить здебільшого натовп або група 
осіб над дійсним або гаданим зло¬ 
чинцем. Був поширений за серед¬ 
ньовіччя в Зх. Європі. Окремі 
форми його збереглися в бурж. 
державах (див. <Лінча суд>). У 
США расистські орг-ції, .зокрема 
Ку-клукс-клан, часто вдаються 
до С. над неграми і прогресивними 
діячами. В СРСР С. розглядаєть¬ 
ся як суспільно небезпечна дія 
і тягне відповідальність за запо¬ 
діяні окремими особами наслідки 
(за вбивство, тілесні ушкодження). 
САМОТЛбРСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
НАФТИ — у пд.-сх. частині Хан¬ 
ти-Мансійського авт. округу Тю- 
мен. обл. РРФСР, у межах Захід¬ 
но-Сибірської нафтогазоносної 
провінції. Родовище завдовжки 
65 км і завширшки 40 км, пов’язане 
з осадочними геол. відкладами 
мезозою (див. Мезозойська ера 
і група). Виявлено 15 продуктив¬ 
них пластів. Осн. поклади нафти 
у пісковиках і алевролітах юрської 
і крейдової систем на глиб, від 1600 
до 2575 м. Густ. нафти 835—880 
кг/м®. Вміст парафіну 1,9—2,8%, 
смол — 4,26—10,32%, сірки — 
0,25—0,98%. Родовище відкрито 
1965, експлуатується з 1969. Наф¬ 
та родовища по нафтопроводах над¬ 
ходить до Європ. частини СРСР. 

Ф. К. Салманов. 
САМОФАЛОВ Віктор Макаро- 
вич [18 (31).І 1905, Київ — 23.ІХ 
1973, там же] — укр. рад. історик, 
доктор істор. наук, професор (з 
1965), засл. діяч науки УРСР 
(з 1971). Член КПРС з 1928. Н. в 
сім’ї селянина-бідняка. В 1931 за¬ 
кінчив Київ, ін-т соціального ви¬ 
ховання, 1932 — курси виклада¬ 
чів історії партії у вузах. У 1932— 
44 — на викладацькій і керівній 
роботі в різних вузах, 1944—45 — 
на парт, роботі (в Херсоні). В 
1945—49 працював в Ін-ті історії 
партії при ЦК Компартії України. 
З 1949 — зав. кафедрою історії 
КПРС Вищої парт, школи при 
ЦК Компартії України. Нагоро¬ 
джений орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. 
Те.: Дев’ятий з’їзд КП(б)У. К.. 1958; 
Комуністична партія України в бороть¬ 
бі за відбудову народного господарст¬ 
ва (1921-1925 рр.). К.. 1963. 

самофАлов Костянтин Гри¬ 
горович (н. 12.XI 1921, Хутір- 
Михайлівський, тепдр м. Дружба 
Ямпільського р-ну Сум. обл.) — 
український радянський вчений у 
галузі обчислювальної техніки, 
чл.-кор. АН УРСР (з 198^. Член 
КПРС з 1944. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Після закінчення 
(1951) Київ, політех. ін-ту працює 
в ньому; в 1960 очолив першу на 
Україні кафедру обчислювальної 
техніки. Праці стосуються однорід¬ 
них обчислювальних середовищ, 
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структур і систем. Нагороджений 
орденами Вітчизняної війни 2 ст., 
Дружби народів, іншими орде¬ 
нами, медалями. Державна пре¬ 
мія УРСР, 1978. 
САМОФЕРТЙЛЬНІСТЬ — здат¬ 
ність квіткових рослин утворювати 
насіння при самозапиленні (див. 
Автпфертпильність). 
САМОХГДНА АРТИЛЕРГЙСЬКА 
УСТАНбВКА (САУ)— артилерій¬ 
ська гармата на самохідному тан¬ 
ковому шасі або спец, базі, при¬ 
значена для безпосереднього супро¬ 
воду піхоти і танків у бою. Виконує 
завдання арт. підтримки рухомих 
з’єднань і боротьби з танками, 
бронемашинами, вогневими засоба¬ 
ми, прикриває війська від ударів 
авіації противника. САУ з’явилися 
в роки 1-ї світової війни, їх широ¬ 
ко застосовували під час 2-ї сві¬ 
тової війни. Мали великий калібр 
гармат (76—203 мм). Поділялись 
за вагою: на легкі (до 20 т) — для 
супроводу піхоти; середні (до 40 
т) — для супроводу піхоти, серед, 
танків; важкі (понад 40 т) — для 
супроводу важких танків, руйну¬ 
вання міцних оборонних споруд; 
за типом гармат: на гармати, гау¬ 
биці та гаубиці-гармати; за бро¬ 
ньовим захистом: на закритого ти¬ 
пу, напівзакритого або відкрито¬ 
го типу. САУ в основному мають 
ті самі бойові якості, що й танки, 
але гарматне, зенітно-арт., реак¬ 
тивне або ракетне озброєння пе¬ 
реважає озброєння танків. У піс¬ 
лявоєнний час поширилися само¬ 
хідні гармати (гармати, безвідкат¬ 
ні гармати, міномети, реактивна 
артилерія), а також протитанк. 
САУ та зенітні самохідні уста¬ 
новки. Іл. с. 19. 
САМОХІДНЕ ШАСГ — різновид¬ 
ність трактора; трактор особли¬ 
вої конструкції, призначений для 
виконання різних робіт в агрегаті 
з навісними сільськогосподарськи¬ 
ми машинами і знаряддями. Від¬ 
різняється від с.-г. тракторів тим, 
що двигзгн і силова передача С. ш. 
розміщені в задній частині маши¬ 
ни, а його передня частина — це 
одно- або двобрусова рама, на 
яку навішують машини і знаряддя 
або ж платформу для перевезення 
вантажів. В СРСР С. ш. випус¬ 
кає Харків, завод самохідних ша¬ 
сі марки Т-16М (мал.) — з двобру- 
совою рамою і двигуном повіт¬ 
ряного охолодження потужністю 
25 кс. Використовують С. ш. в 
осн. для культивації, сівби, обпи¬ 
лювання, обприскування, піджив¬ 
лення рослин і перевезення різ¬ 
них вантажів та ін. робіт в ріль¬ 
ництві і тваринництві. Іл. с. 18. 

, С. О. Карпенко. 
САМОЦВІТИ — те саме, що й до¬ 
рогоцінне каміння. 
САМО^ДЬ — давньорус. назва 
пн. самодійських народів. Вперше 
згадується в Лаврентіївському лі¬ 
тописі під 1096. У Зх. Європі 
С. відомі з 13 ст. як самогеди. Наз¬ 
ва >«самоядь> зберігалася до 18 ст., 
після чого була витіснена назвою 
-«самої ди», в пн.-рос. говірках 
— також -«самоди». 
САМПб (Затраіх) Люсьєн (13.V 
1899, Седан — 15.ХІІ 1941, Кан) 
— герой франц. Руху Опору. Жур¬ 
наліст. Член Франц. компартії 
з 1920. З 1932 — член редколегії, 
з 1937 — ген. секретар редакції 

газ. <Юманіте>. За революц. діяль¬ 
ність і вист)^пи проти загрози 
фашист, агресії не раз був ув’язне¬ 
ний. Заарештований урядом <Ві- 
ші>, був виданий нім.-фашист. 
окупантам і розстріляний. 
САМПГЛОВ Циренжап Сампіло- 
вич (1893, улус Домно-Єравна, 
тепер Бурят. АРСР — 31. VII 
1953, Улан-Уде) — бурят, рад. жи¬ 
вописець, основоположник бурят, 
станкового мистецтва, засл. діяч 
мист. РРФСР (з 1940). Член КПРС 
з 1942. В 1927—30 навчався в 
Моск. ВХУТЕІНі. З 1930 працював 
в Улан-Уде. Твори: чТабунник» 
(1924), <Кохання в степу» (1925 або 
1927), <Арканник» (1935; варіан¬ 
ти 1938, 1940), <В’їзд партизанів 
у Верхньоудинськ у 1920 році» 
(1940), <3а владу Рад» (1945), 
<Табун у степу» (1946), <3има» 
(1950). В 1930—35 викладав в Ін¬ 
ституті культури Бурятської АРСР 
в Улан-Уде. Нагороджений орде¬ 
нами Леніна і <3нак Пошани». 
Літ.: Панкратова Е. А. Цьіренжап 
Сампилов. Л.—М., 1962. 
самрГн Хенг— див. Хенг Самрін. 
САМСдН (давньоєвр. Шімшон) — 
давньоєвр. біблійний герой, що мав 
надзвичайну фізичну силу, яка 
крилася в пасмах його волосся. 
Вчинив багато подвигів у боротьбі 
проти філістимлян. Самсонова ко¬ 
ханка філістимлянка Даліла об¬ 
стригла йому волосся і віддала С. 
на поталу своїм одноплемінникам. 
Образ С. відтворено в образотвор¬ 
чому мист. (А. Мантеньї, О. Джен- 
тілескі, М. Козловський; скульп¬ 
турна композиція в Києві -«Сам- 
сон роздирає левові пащу», бл. 
1809, та ін.), музиці (К. Сен-Санс), 
л-рі (Дж. Мільтон). Цей образ 
використала Леся Українка (пое¬ 
ма -<Самсон» та ін.). 
Іл. див. на окр. аркуші, т. 5, 
с. 128—129. 
САмебно В Григорій Валентино¬ 
вич (15.11 1918, Дєтське Селех те¬ 
пер м. Пушкін Ленінгр. оол.— 
22.XII 1975, Київ) — укр. рад. 
вчений у галузі матеріалознавства, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1961), засл. 
діяч науки і техніки УРСР (з 
1968). Член КПРС з 1942. Закін¬ 
чив (1940) Моск. ін-т тонкої хім. 
технології. В 1947—56 працював 
у Моск. ін-ті кольорових металів 
і золота. З 1956 — в Ін-ті метало¬ 
кераміки і спецеплавів (тепер Ін-т 
проблем матеріалознавства) АН 
УРСР. Одночасно (з 1960) профе¬ 
сор Київ, політех. ін-ту. Осн. пра¬ 
ці — з порошкової металургії, 
кристалохімії, технології перехід¬ 
них і рідкісних металів, тугоплав¬ 
ких сполук. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапсфа, 
медалями. Держ. премія УРСР, 
1969. Премія ім. Є. О. Патона 
АН УРСР, 1972. 
САМебНОВ Олександр Михай¬ 
лович [н. 26.ХІІ 1907 (8.1 1908), 
Нижній Новгород, тепер м. Горь- 
кий] — рад. історик, акад. АН 
СРСР (з 1981). Член КПРС з 1943. 
В 1931 закінчив Ленінгр. ун-т. 
Викладав у вузах, працював у 
Музеї історії релігії та атеїзму 
АН СРСР (Ленінград). З 1948 — 
наук, співробітник Ін-ту історії 
АН СРСР. У 1961—70 — директор 
Видавництва АН СРСР (тепер 
вид-во <Наука»). З 1970 — стар¬ 
ший наук, співробітник Ін-ту істо¬ 

рії СРСР АН СРСР, гол. редак¬ 
тор <Исторических записок». Осн. 
праці — з історії Великої Вітчиз¬ 
няної війни 1941—45. Нагородже¬ 
ний 4 орденами, медалями. 
САМС!^Н — місто на Пн. Туреч¬ 
чини, адм. ц. ілу Самсун. Порт на 
березі бухти Самсун Чорного м., 
вузол автомоб. шляхів, залізнична 
ст., аеропорт. 169 тис. ж. (1975). 
Розвинута тютюнова пром-сть. Ви¬ 
роби. мінеральних добрив. Метало- 
обр., олійницькі, миловарні під¬ 
приємства. Рибальство. В районі 
СГ.— тютюнові плантації. Засн. 
у 6 ст. до н. е. 
САМТАВРСЬКИЙ МОГЙЛЬ- 
НИК — великий (бл. 18 га) могиль¬ 
ник з похованнями бронзового ві¬ 
ку, античного часу і раннього се¬ 
редньовіччя, розташований на пн. 
околиці Мцхети (І^уз. РСР), по¬ 
близу храму 11 ст. Самтавро (звід¬ 
си назва). Систематичні розкопки 
провадяться з 1938. Відкрито чис¬ 
ленні різночасні поховання з різно¬ 
манітним поховальним інвентарем. 
САМУ ЕЛІ (52атие1у) Тібор (27. 
VII 1890, Ніредьгаза — 2.VП1 
1919) — діяч угор. робітничого ру¬ 
ху, один із засновників Компартії 
Угорщини (КПУ). Н. у сім’ї служ¬ 
бовця. З 1908 — член С.-д. партії 
Угорщини, з 1913 — співробітник 
її ЦО — газ. •«Непсава» (чСлово 
народу»). Під час 1-ї світової 
війни взятий у полон на рос. 
фронті (1915). З 1917 — член 
РКП(б). Брав участь у створенні 
угор. групи РКП(б) у березні 1918 
та придушенні лівоесерівського 
заколоту 1918 в Москві. З січня 
1919 — в Угорщині. Був обраний 
членом ЦК КПУ і членом редколе¬ 
гії ЦО КПУ— газ. < Береш уйшаг» 
(чЧервона газета»). В період Угор. 
рад. республіки (УРР) С.— заст. 
наркома оборони, нарком освіти, 
голова к-ту по гарантуванню без¬ 
пеки тилу. В травні 1919 за дору¬ 
ченням уряду УРР вів переговори 
в Москві з В. І. Леніним і в Києві 
з керівниками КП(б)У і Уряду 
Рад. України, зокрема з М. І. 
Подвойським, про координацію 
воєнних зусиль трьох рад. респуб¬ 
лік — Росії, Угорпщни, України 
для боротьби проти імперіалістич¬ 
ної агресії. Вбитий контрреволю¬ 
ціонерами після придушення УРР. 
Літ.: Шимор А. Так жил Тибор Са- 
музли. Пер. с венг. М., 1981. 
САМУТЛ (р. н. невід.— п. після 
1769) — укр. живописець. Худож¬ 
ню ДІЯЛЬНІСТЬ почав у Полтав. 
Хрестовоздвиженському монасти¬ 
рі, де прийняв чернецтво в кін. 
40 — на поч. 50-х рр. У 1762 С. 
переведено до Києва й призначено 
< малярським начальником» Со¬ 
фійського монастиря. Зберігся 
<Портрет князя Д. І. Долгорукого» 
з підписом автора (1769, ДМУОМ 
у Києві). С. брав участь у розписах 
Софії Київської. 
САМУЙЛбВИЧ Захарія (рр. н. 
і см. невід.)—укр. гравер 18 ст. 
Жив у Києві. Виконав гравюри: 
<Воскресіння Христове» (1691), 
««Філософська теза Георгія Терпи- 
ловського» (1706). 
САМУЙЛЬОНОК Едуард Людви- 
гович [23.УІІ (5.УІП) 1907, Петер¬ 
бург — 12.11 1939, Мінськ] — оі- 
лорус. рад. письменник. З 1918 
жив у Білорусії. Друкуватися 
почав 1928. У повісті ««Теорія 

САМУЙЛЬОНОК 

С. А. Самосуд. 

О. М. Самсонов. 

Т. Самуелі. 

Ц. С. Сампілов. Аркан- 
ник. 1935. Бурятський 
музей образотворчих 
мистецтв. Улан-Уде. 

2 УРЕ, т. 10 



18 
САМУНДЖАН 

В. В. Санаєв. 

Самшит вічнозелений: 
1 — квітуча гілка; 
2 — квітка: 
3 — плід. 

Самохідне шасі 
Т-Іб М. 

Кален6рун> (1933) і оповіданнях 
«Зустріч», «Герой нації» (1934) 
викривав реакційну суть фашист, 
ідеології. Деякі оповідання С. 
написані на матеріалі колгосп, 
життя («Обухом у лоб», «Русалчи¬ 
ні стежки» та ін.), повість «Мис¬ 
ливське щастя» (1933). Роман 
«Майбутність» (1938) про встанов¬ 
лення Рад. влади у І^узії. Автор 
п’єс «Сержант Дроо> (1935) і 
«Загибель вовка» (1939). 
Те.: Укр. перекл. — [Оповідан¬ 
ня]. В кн.: Білоруські оповідання. 
К.. 1949. 
САМУНДЖАН Євгенія Мартиро- 
сівна (26.IV 1927, м. Ахалкалакі, 
Груз. РСР — 20.ХІ 1981, Київ) — 
укр. рад. онколог-ендокринолог, 
доктор мед. наук (з 1966), профе¬ 
сор (з 1978). Член КПРС з 1956. 
Закінчила Тбіліський мед. ін-т 
(1951). З 1961 працювала в Укр. 
н.-д. ін-ті експериментальної і 
клінічної онкології (тепер Ін-т 
проблем онкології ім. Р. є. Каве- 
цького АН У РСР). Осн. праці 
присвячені вивченню патогенезу 
пухлинного процесу, зокрема гор¬ 
мональних механізмів канцероге¬ 
незу і антиканцерогенезу; ролі гор¬ 
монів у розвитку новоутворень мо¬ 
лочної залози, впливу ендокрин¬ 
них зрушень в організмі на біоло¬ 
гічні й морфологічні особливості 
пухлин і клінічний перебіг хвороби 
тощо. Держ. премія УРСР, 1981. 

І. А. Смирнова. 
самураї (від япон. самурау — 
служити) — у феод. Японії — 
світські феодали. У вузькому зна¬ 
ченні — військ.-феод, стан служи¬ 
лих дрібних дворян, що існував 
з 12 до 2-ї пол. 19 ст. Термін «саму¬ 
раї» вживається також для позна¬ 
чення япон. вояччини. 
С А М ^ С Ь, Самійло Іванович 
(справж. прізв. та рр. н. і см. не¬ 
від.) — один з керівників визволь¬ 
ного руху проти польс.-шляхет¬ 
ських загарбників на Правобереж¬ 
ній Україні кін. 17 — поч. 18 ст. 
Походив з козаків Переяславсько¬ 
го полку. З 1685 був полковником 
Богуславського полку. В 1692 
польс.-шляхет. уряд призначив йо¬ 
го наказним гетьманом Правобе¬ 
режної України. С.— учасник 
Палія повстання 1702—04. Коза¬ 
ки під командуванням С. брали 
участь в облозі і визволенні Білої 
Церкви, Немирова, Бердичева та 
ін. міст. Разом з С. Палієм С. 
не раз звертався до рос. уряду 
з проханням возз’єднати Правобе¬ 
режну Україну з Росією. Після 
поразки сел.-козац. повстання С. 
перейшов на Лівобережну Украї¬ 
ну, брав участь у боротьбі проти 
швед, загарбників 1708—09, од¬ 
ним з перших виступив проти зрад¬ 
ника І. Мазепи. За нар. переказа¬ 
ми, С. похований разом з С. Па¬ 
лієм у Межигірському монастирі. 
САМШЙТ, буксус (Вихиз) — рід 
рослин родини самшитових. Віч¬ 
нозелені кущі або невеликі дерева, 
заввишки до 8 м. Листки супро¬ 
тивні яйцевидно-еліптичні. Квіт¬ 
ки дрібні, одностатеві, зібрані в 
головчасто-колосовидні суцвіття. 
Плід — коробочка. Бл. ЗО видів, 
пошир, переважно в Пд.-Сх. Азії, 
Середземномор’ї, Європі, Центр. 
Америці та Африці. В СРСР 
(на Кавказі) — 2 дикорослі види 
та 4 види в культурі. В УРСР 

як декоративний найпошир. С. 
вічнозелений (В. зетрег- 
уігепз) — кущ до 1 м заввишки. 
Медонос. Кора та листки містять 
алкалоїди. Деревина йде на виго¬ 
товлення муз. інструментів тощо. 
На Пд. березі Криму вирощують 
С. Гарлянда (В. Ьагіапсііі), С. 
доібнолистий (В. тісгорЬуІІа) та 
С. балеарський (В. Ьаіеагіса), ви¬ 
користовують їх для бордюрів 
та живоплотів. 
САН, Сян — ріка на Пд. Сх. 
Польщі, частково на її кордоні 
з УРСР, права прит. Вісли. Довж. 
444 км, площа бас. 16,7 тис. км^. 
Бере початок у Сх. Карпатах, ниж¬ 
че тече Сандомирською низовиною. 
Живлення переважно дощове і 
снігове. Характерні весняні пове¬ 
ні й літні дощові наводки. У вер¬ 
хів’ї (в межах ПНР) споруджено 
водосховище і ГЕС. На С.— міс¬ 
та Санок, Пшемисль, Стальова 
Воля. В бас. річки — видобу¬ 
вання природного газу. 
санА — столиця Йєменської 
Арабської Республіки. Гол. політ., 
екон. і торг, центр країни. Вузол 
автомоб. шляхів, аеропорт між- 
нар. значення. Бл. 190 тис. ж. 
(1981). Окремі підприємства меб¬ 
левої, текст., взут., бавовноочис¬ 
ної, тютюнової пром-сті. Розвину¬ 
ті кустарні промисли (вироби з 
срібла і золота, вироби, тканин 
та ін.). Ун-т (засн. 1974), б-ка, 
госпіталь, збудовані з допомогою 
СРСР. Архіт. пам’ятки 7—17 ст. 
Іл. див. до ст. Йєменська Арабсь- 
ська Республіка, т. 4, с. 477. 
САНАЄВ Всеволод Васильович 
(н. 25.11 1912, Тула) — рос. рад. 
кіноактор, нар. арт. СРСР (з 
1969). Член КПРС з 1955. В 1937 
закінчив Держ. ін-т театр, мист., 
працював у МХАТі, Театрі ім. 
Мосради. Ролі в кіно: Добряков 
(«Кохана дівчина», 1940), біль¬ 
шовик Ємельянов («Розповіді про 
Леніна», 1958), старшина Козлов 
(«П’ять днів — п’ять ночей», 1961), 
Сиплий («Оптимістична трагедія», 
1963), Єрмолай Воєводін («Ваш 
син і брат», 1966), майор Сазонов 
(«Це сталося в міліції», 1967), Сер¬ 
гій Федорович («Пічки-лавочки», 
1972). Знімався також у фільмах 
«Та інші офіційні особи» (1979), 
«З вечора до полудня» (1981) та 
ін. Нагороджений орденом Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
САНАТН — середньовічний мона¬ 
стир у с. Санаїн (тепер м. Ала- 
верди Вірм. РСР), один з головних 
середньовічних культурних цент¬ 
рів Пн. Вірменії. Монастир мав 
багаті земельні угіддя, скрипто- 
рій (де переписували книги), б-ку 
та академію (чемаран); серед чи¬ 
сельної братії монастиря були вче- 

Санаїн. Церква Спасителя. 967--977, 

ні, діячі культури. До архіт. ан¬ 
самблю С. входять: церкви Аства- 
цацин (бл. 934) та Аменапркич 
(957—962), склепінчаста галерея- 
школа (кін. 10 — поч. П ст.; 
міститься між церквами), каплиця 
Григорія (до 1061), б-ка (1063), 
ярусна дзвіниця (серед. ІЗ ст.). 
Серед ін. споруд — усипальниця 
князів Захарідів та князів Аргу- 
тинських-Долгоруких (1189' кап¬ 
лиця Саркіса, церква Спасителя 
(967—977). В ущелині р. Дебет 
— одноарковий міст (кін. 12 ст.). 
Літ.: Халпахчьян О. X. Санаин. М., 
1973. 
САН-АНТбНІО — місто на Пд. 
СІП А, в штаті Техас. Вузол з-ць 
і автошляхів, аеропорт. 784 тис. 
ж. (1976). Підприємства метало- 
обр., нафтопереробної, хім., швей¬ 
ної, харчосмакової (у т. ч. м’яс¬ 
ної, борошномельної, пивоварної) 
пром-сті. В районі С.-А.— видо¬ 
бування нафти і газу. Центр тор¬ 
гівлі худобою та продуктами тва¬ 
ринництва. Університет. Кліма¬ 
тичний курорт. Туризм. Місто 
засн. 1718. 
САНАТОРІЙ (від лат. запо — 
лікую, оздоровлюю) — лікуваль¬ 
но-профілактичний заклад, в яко¬ 
му лікування хворих проводиться 
за допомогою природних факторів 
(клімату, мінеральних вод, мор¬ 
ських купань, лікувальних грязей 
тощо) у поєднанні з ін. лікуваль¬ 
ними заходами. За характером 
природних чинників С. ПОДІЛЯ¬ 
ЮТЬ на кліматичні (див. Клімато¬ 
терапія), бальнеологічні (див. 
Бальнеотерапія) і грязьові (див. 
Грязелікування). С. розміщують 
в курортних (див. Курорти) та 
лікувальних місцевостях, що мають 
один або кілька природних ліку¬ 
вальних факторів. Хворі у С. 
дотримуються відповідного ре¬ 
жиму; їх забезпечують необхідни¬ 
ми видами мед. допомоги. В С. 
широко застосовуються лікувальне 
харчування, фізіотерапевтичне лі¬ 
кування, лікувальна фізична куль¬ 
тура тощо. В СРСР усі С. спеціа¬ 
лізовані відповідно до певних груп 
захворювань. До С. направляють 
хворих після мед. відбору, який 
проводиться в лікувально-профі¬ 
лактичних закладах за інсті^к- 
цією М-ва охорони здоров’я СРСР. 
Здебільшого це особи з початко¬ 
вими стадіями захворювань, дея¬ 
кими хронічними хворобами, після 
перенесених хвороб або операцій 
у стані видужування. У 1913 в 
Росії було 60 С. на З тис. ліжок. 
Розвиток мережі С. почався після 
Великої Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюції. У 1939 в СРСР було 1838 
С. на 240 тис. ліжок; на 1 січня 
1980 кількість С. зросла до 2355 
на 542 тис. ліжок, у т. ч. 1197 дит. 
С. на 165 тис. ліжок. В УРСР в 
1980 було 504 С. на 139 тис. ліжок, 
з них для дітей — 209 на 37 тис. 
місць. Протягом 1980 року в С. 
УРСР лікувалося понад 1300 тис. 
чол. Путівки в С. в осн. пільгові 
або безплатні. Дит. і туберкульоз¬ 
ні С. підпорядковані М-ву охоро¬ 
ни здоров’я; інші — в віданні 
профспілок. Див. також Профі¬ 
лакторій. ^ ^ Л. Й. Бугай. 
«САНАЦГИНИИ» РЕЖЙМ (від 
лат. запаїіо — оздоровлення) — 
реа^ійно-диктаторський режим, 
що існував у Польщі 1926—39. Ло- 



зуні «санація» використовувала 
в політ, цілях кліка Ю. Пілсуд- 
ського, яка свій прихід до влади 
в травні 1926 в результаті військ, 
перевороту видавала за «оздоров¬ 
лення» політ. і екон. життя Польщі. 
Насправді ж «С.» р. захищав ін¬ 
тереси великих землевласників і 
капіталістів, проводив політику 
нац. гноблення, особливо на Зх. 
Україні і Зх. Білорусії. Проти 
«С.» р. були спрямовані, зокрема, 
Ліське повстання 1932, Львівсь¬ 
кий виступ робітників 1936. Зовн. 
політика «С.» р. відзначалася ан- 
тирад. спрямованістю. Конститу¬ 
ція 1935 закріпила «С.» р., який 
привів Польщу до національної ка¬ 
тастрофи і до її загарбання 1939 
гітлерівською Німеччиною. 

Г. А. Джеджула, 
САНАЦІЯ (лат. запаііо — ліку¬ 
вання, оздоровлення) — 1) В капі¬ 
талістичній економіці збільшення 
кредиту, надання субсидій та інші 
фінансові заходи, здійснювані ка¬ 
піталістичною державою або банка¬ 
ми, щоб допомогти підприємцям, 
компаніям, які перебувають під 
загрозою збанкрутування. С. мо¬ 
же здійснюватися також щодо 
держ. фінансів країни (напр., 
при великому дефіциті бюджету 
державного), валюти тощо. В пе¬ 
ріод заг. кризи капіталізму олі¬ 
гархія фінансова імперіалістич¬ 
них країн використовує С. для 
наживи та розширення свого пану¬ 
вання. С. призводить до підвищен¬ 
ня держ. податків з трудящих, 
різкого зниження їхнього жит¬ 
тєвого рівня. 2) Режим С.— поши¬ 
рена назва військово-диктаторсько¬ 
го режиму, встановленого в Поль¬ 
щі 1926—39 (див. <Санаційний> 
режим). 
САН ГАЛЛ О (Запдаїїо) — родина 
італ. архітекторів та скульпторів 
епохи Відродження. Д ж у л і а - 
но да С. (власне — Джамберті; 
1445, Флоренція — 20.X 1516, 
там же) — архітектор, інженер 
та скульптор. У своїй творчості 
наслідував традиції Ф. Брунел- 
лескі. Споруди С. відзначаються 
ясністю і простотою композиції, 
легкістю пропорцій і вишуканістю. 
Твори: вілла в Поджо-а-Кайано 
поблизу Флоренції (початок буд- 
ва 1485), центрально-купольна 
церква Санта-Марія делле Карчері 
в Прато (1484—95), численні ук¬ 
ріплення (зокрема, в Поджо-Ім- 
періале, 1488) та ін.. Палаццо 
Гонді у Флоренції (1480 — бл. 
1494), Палаццо делла Ров^е в 
Савоні (90-і рр. 15 ст.). Серед 
скульптурних робіт — надгробок 
сім’ї Сассетті у капелі Сассетті 
церкви Санта-Трініта у Флорен¬ 
ції (1486, мармур). А н т о н і о 
даС. Старший (1455 або 1463, 
Флоренція—17.XII1534, там же)— 
архітектор і скульптор. Працював 
разом з братом Джуліано да С. 
Твори: церква Сан-Б’яджо поблизу 
Монтепульчано в Тоскані (1518— 
45). АнтоніодаС. Молод¬ 
ший (власне — Кор Діані; 1483, 
Флоренція — З.УІІІ 1546, Терні, 
Умбрія) — архітектор і інженер. 
Племінник і учень Джуліано да С. 
і Антоніо да С. Старшого. Навчав¬ 
ся також у архітектора Браманте. 
Збудував численні укріплення (зо¬ 
крема, в Пармі, початок буд-ва 
1525), Палаццо Фарнезе (1513— 

34), банк Санто-Спіріто (1523—24), 
Палаццо Саккетті (1543), три ос¬ 
танні — у Римі. Після смерті Ра- 
фаеля був гол. архітектором буд-ва 
собору святого Петра. Працював 
також у галузі містобудування. 
САНГВГНІК [від лат. запвиіз 
(запвиіпіз) — кров, життєва си¬ 
ла] — 1) Один з чотирьох основних 
типів темпераменту (поряд з ме¬ 
ланхоліком, флегматиком, холе¬ 
риком), фізіологічною основою 
якого є сильний, урівноважений і 
рухливий тип нервової системи. 
2) Людина, для якої характерні 
жвавість, рухливість, швидка збуд¬ 
ливість, легка зміна емоцій. 
САНГГ Володимир Михайлович 
(н. 18.III 1935, стійбище Набіль 
Сахал. обл.) — нівхський рад. 
письменник. Член КПРС з 1966. 
Друкується рос. мовою. Опубліку¬ 
вав «Нівхські легенди» (1961), 
«Легенди Ихміфа» (1967), в яких 
розповідається про походження 
нівхів, їхнє істор. миі^ле, про 
мову і побут. Автор зо. віршів 
«Солоні бризки» (1962), зб. опо¬ 
відань «Блакитні гори» (1962), 
повісті «Ізгін» (1964), романів 
«Хибний гін» (1965), «Одруження 
Кевонгів» (1975) та ін. 
Те.: Укр. перекл.— Одруження 
Кевонгів. К., 1979; Рос. перекл. 
— Ложньїй гон. М., 1965. 

САНГГНА, сангін (франц. зап^иі- 
пе, від лат. запвиіпеиз — криваво- 
червоний) — олівці у вигляді па¬ 
личок (без оправи) червоного або 
червоно-брунатного кольору для 
малювання. Буває натуральна 
(мінеральна) та штучна (виготов¬ 
ляється з глинистих речовин та оки¬ 
сів заліза). С. застосовують ху¬ 
дожники починаючи з епохи Від- 

САНД Жорж (1804—76) — франц. 
письменниця. Див. Занд Жорж. 
сАндерленд — місто на Сх. 
Великобританії, в метрополітенсь- 
кому графстві Тайн-енд-Уїр. Порт 
на узбережжі Північного м. в 
естуарії р. Уїру, залізнична ст. 
296 тис. ж. (1976). Розвинуте ма¬ 
шинобудування (суднобудування, 
вироби, гірничого і підйомно-тран- 
спорт. устаткування, авіац. дви¬ 
гунів тощо). Металург., радіо¬ 
електронна, деревообр., скляна 
пром-сть. Виготовлення канатів, 
тросів та ін. У районі С. — видо¬ 
бування вугілля. У передмісті — 
монастир 10 ст. 
САН-ДібГО — місто на Зх. СІЛА, 
в Каліфорнії. Значний мор. порт 
на Тихоокеанському узбережжі. 
774 тис. ж. (1975). Один з гол. 
центрів військової пром-сті (авіац. 
і ракетні з-ди). Радіоелектронна, 
електротех., суднобудівна, мета- 
лообр., деревообр., харч, пром-сть. 
Рибальство. Центр с.-г. району 
(вирощування цитрусових). Ун-т. 
Курорт. С.-Д. засн. 1769. 
САНДГНО (Запсііпо) Аугусто Се- 
сар (18.У 1895, Нікіноомо, деп. 
Масая — 21.11 1934, Манагуа) — 
нац. герой нікарагуанського на¬ 
роду, генерал (1926). Н. в сел. 
сім’ї. Працював на рудниках у 
Гондурасі, Гватемалі, нафтопро¬ 
мислах у Мексіці. В 1926 повернув¬ 
ся на батьківщиі^ і з 1927 очолив 
нац.-визвольну боротьбу народу 
Нікарагуа проти військ СІЛА, що 
окупували іуаїну, і місц. реакції. 
Партизан, боротьба переросла в 

громадян, війну. Сформована С. 
нар. революц. армія 1933 визво¬ 
лила країну від окупантів. С. був 
віроломно вбитий реакціонерами. 
Літ.: Гонионский С. А. Сандино. М., 
1965. 
САНДЛЕР Оскар Аронович [13 
(26).І 1910, Київ — З.У 1981, там 
же] — укр. рад. композитор, засл. 
арт. Каз. РСР (з 1943), засл. діяч 
мист. У РСР (з 1967). Член КПРС 
з 1947. У 1937 закінчив Київ, кон¬ 
серваторію (клас диригування Г. 
Таранова, композиції — В. Ко- 
сенка). В 1937—40 — асистент ди¬ 
ригента і диригент Київ, театру 
опери та балету. Був зав. муз. 
частиною Київ. рос. драм, театру 
ім. Лесі Українки (1940—41), 
об’єднаного театру казах, і рос. 
драми (1941—45, Алма-Ата), Ки¬ 
їв. естради (1951). Твори: опери 
(у т. ч. «Собака на сіні», 1946), 
балет «Серце дівоче» (1961); опе¬ 
рети — «Даруйте коханим тюльпа¬ 
ни» (1958), «Наречені не повин¬ 
ні плакати» (1959), «Каштани Киє¬ 
ва» (1972); муз. комедії, зокрема, 
«Фабрика чудес» (1949), «На сві¬ 
танку» (1964), «Четверо з вулиці 
Жанни» (1966); пісні (понад 100), 
музика до театр, вистав і кіно¬ 
фільмів. 
САНДОМ Й РСЬКО-СІЛбЗЬКА 
ОПЕРАЦІЯ 1945 — наступальна 
операція рад. військ 1-го Укр. 
фронту (командуючий — Маршал 
Рад. Союзу І. С. Конєв), прове¬ 
дена 12.1 — З.ІІ під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 з метою 
розгрому нім.-фашист, військ на 
Пд. Польщі та захоплення плацдар¬ 
му на лівому березі Одеру. Стано¬ 
вить частину стратегічної Вісло- 
Одерської операції 1945. В сму¬ 
зі фронту (до 230 км) рад. війсь¬ 
кам протистояли 4-а танк, та 17-а 
польова армії групи армій «А» 
(з 26.1 «Центр»), які мали 5—7 обо¬ 
ронних рубежів. Війська 1-го Укр. 
фронту 12.1 перейшли в наступ (на 
8 днів раніше строку, враховуючи 
прохання англо-амер. командуван¬ 
ня) й у взаємодії з 1-м Білорус, 
фронтом завдали удару з Сандо- 
мир. плацдарму на Хмельник, 
Радомсько, Бреслау (Вроцлав) і 
частиною сил лівого флангу у 
взаємодії з 4-м Укр. фронтом у 
напрямі на Краків. У перший день 
С.-С. о. оборону противника було 
прорвано, протягом двох днів рад. 
війська просунулись на 25—40 км, 
розширивши прорив до 60 км. В 
прорив було введено війська, які 
до 15.1 оволоділи опорними пунк¬ 
тами Шидлов, Стонниця, Хмель¬ 
ник, Буськ, Вислиця. 17.1 рад. 
війська форсували річки Пилицю 
і Варту, оволоділи містами Ра¬ 
домсько, Ченстохова. Війська ліво¬ 
го флангу 19.1 оволоділи Крако¬ 
вом. До зо. І рад. військами був 
визволений Сілезький пром. ра¬ 
йон. На бреслауському напрямі 
рад. війська 22—25.1 вийшли до 
р. Одеру, в кількох місцях оволо¬ 
діли плацдармами і до З.ІІ закрі¬ 
пились на лівому березі. В резуль¬ 
таті С.-С. о. рад. війська розгро¬ 
мили 4-у танк, і 17-у армії про¬ 
тивника, визволили пд. частину 
Польщі, створили сприятливі умо¬ 
ви для здійснення удару на Бер¬ 
лін і визволення Чехословаччини. 
Карту див. до ст. Вісло-Одер- 
ська операція 1945, т. 2, с. 321. 
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САНДОМИРСЬКО- 

СІЛЕЗЬКА 
ОПЕРАЦІЯ 1945 

Сангалло Антоніо да 
Молодший.^ Церква 
Санта-Марія ді Лорето 
в Римі. 1507. 

Радянська 76-мм само¬ 
хідна артилерійська 
установка. 
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САНДРАР 

Б. Санін Кано. 

Сандрик над вікном 
2сати. Полтавська об¬ 
ласть. 

С А Н Д Р А Р (Сепсігагз) Блез 
[справж. ім’я та прізв.— Фредерік 
Заузер (Заизег); І.ІХ 1887, Ла-ІПо- 
де-Фон, Швейцарія — 21.1 1961, 
Париж] — франц. і швейц. письмен¬ 
ник. Учасник подій рос. революції 
1905—07 у Москві, 1-ї і 2-ї світо¬ 
вих воєн. В поезії звертався до со¬ 
ціально насиченого лірич.^ епосу 
(поеми •«Великдень у Нью-Йорку», 
1912, та 4 Проза транссибірсько¬ 
го експреса і маленької Жанни 
Французької», 1913 — дія остан¬ 
ньої пов’язана з Росією), до вірша- 
репортажу або ««блискавичного» на¬ 
рису (-«Дорожні сторінки», 1924). 
Автор серії романів про життя 
авантюристів — ««Золото» (1925), 
«Ром» (1930), ««Життя, сповнене 
риску» (1938) та ін., події деяких 
з них розгортаються в Росії. С. 
належать також романи автобіогр. 
характеру «Людина, уражена блис¬ 
кавицею» (1945), ««Ампутована ру¬ 
ка» (1946), ««Бродяга» (1948), кн. 
нарисів ««В англійській армії» 
(1940) та зб. есе «Сьогодні» (1931). 
Те.: Рос. перек л.— Золото М.— 
Л., 1926; По всему миру и вглубь ми¬ 
ра. М., 1974. Г. М. Рягузова. 

сандрАцьке посилення — 
поселення ПІЗНЬОГО етапу трипіль¬ 
ської культури в урочищі Пагу- 
рок у кол. с. Сандраках (тепер у 
складі с. Широкої Греблі Хміль¬ 
ницького р-ну Вінн. обл.). Дослі¬ 
джували його з 1949. При розкоп¬ 
ках виявлено залишки наземного 
житла, великої печі госп. призна¬ 
чення та госп. ями, знайдено зна¬ 
ряддя праці та побуту з каменю 
(інтерес становить «скарб» крем’я¬ 
них ножів) і кістки, ліпний, зде¬ 
більшого орнаментований посуд, 
уламки глиняних жіночих статуе¬ 
ток і фігурок биків, кістки свійсь¬ 
ких і диких тварин тощо. Над піз- 
ньотрипільським шаром виявлено 
речі часів пізнього періоду брон¬ 
зового віку та 17—18 ст. 
сАндрик — архітектурна деко¬ 
ративна деталь стіни будинку над 
віконним або дверним прорізом. 
Звичайно являє собою карниз або 
цілий антаблемент, увінчаний 
фронтоном. Іноді С. спирається 
на кронштейни, колони або пі¬ 
лястри. розміщені по боках про- 
РІЗУ . 
САНДУЛ-СТРУДЗА Яків Тимо- 

фійович (1756, с. Козацьке, тепер 
Бобровицького р-ну Черніг. обл.— 
після 1810) — укр. лікар. Навчався 
в Черніг. колегіумі (1769—77) 
та Моск. мед. школі (1777—79). 
В 1779 призначений в армію поміч¬ 
ником лікаря. В січні 1782 С. всту¬ 
пив до Петерб. мед. школи для за¬ 
вершення освіти. В 1783 дістав 
звання лікаря і працював на Пд. 
України, де вивчав проказу. Ре¬ 
зультати спостережень виклав у ди¬ 
сертації, яку захистив у 1792. Це 
було перше вітчизняне досліджен¬ 
ня прокази. З 1799 — інспектор 
(керівник) губернської лікарської 
управи в Харкові. 

М. К. Бородій. 
САНбЄВ Віктор Данилович (н. 
З.Х 1945, Сухумі) — рад. спорт- 
смен-легкоатлет, засл. майстер 
спорту (з 1968). Член КПРСІ з 
1977. Олімпійський чемпіон (1968, 
1972, 1976) у потрійному стрибку 
(17,39; 17,35; 17,29 м). Чемпіон 
Європи (1969, 1974), неодноразовий 
чемпіон СРСР (1968—71. 1973. 

1975). Рекордсмен світу (1968—71, 
1972—75). Нагороджений орденом 
Леніна, ^ін. орденами. 
САНІДЙН [від грец. ааV^^ (ааV^- 
бо^) — дошка] — мінерал класу 
силікатів, групи польових шпатів. 
К [АІЗізОв]. Сингонія моноклінна. 
Густ. 2,5. Твердість 6,5. Частіше 
безбарвний або білий. С.— поро¬ 
доутворюючий мінерал ефузивних 
гірських порід. 
САНГН КАНО (Запіп Сапо) Баль- 
домеро (27.VI 1861, Ріо-Негро, 
пров. Антіокія — 12.У 1957, Бо¬ 
гота) ^ колумб. письменник і 
громад, діяч. З 1909 по 1925 жив 
у Європі, працював викладачем 
Едінбурз. ун-ту, перекладачем, 
журналістом. З 1925 — у диплома¬ 
тичному представництві Колумбії 
в Аргентіні. В 1936 повернувся 
на батьківщину, був ректором По- 
пайанського ун-ту. Автор книг на¬ 
рисів і есе «Ручна цивілізація» 
(1925), «Критика й мистецтво» 
(1932), «Нариси» (1942), «Літера¬ 
тура Колумбії» (1944), «Прототипи^ 
твори, ідеї» (1949), «Філософські 
відступи» (1952), «Гуманізм і про¬ 
грес людини» (1955), «Недоскона¬ 
лість краси» (1957) та ін. Був по¬ 
чесним головою Нац. Комітету 
захисту миру Колумбії. Міжнар. 
Ленінська премія «За зміцнення 
миру між народами», 1954. 

Г. Д. Ковальова. 
САНІТАРІЯ (від лат. запііаз — 
здоров’я) — сукупність практич¬ 
них заходів, спрямованих на оздо¬ 
ровлення середовища, що оточує 
людину. С. впроваджує у життя 
вимоги та норми, що їх науково об¬ 
грунтовує гігієна. Відповідно до 
галузі діяльності розрізняють С. 
промислову, житлово-комунальну, 
радіаційну, харчову і шкільну. 
С. промислова спрямова¬ 
на на впровадження комплексу 
санітарно-оздоровчих заходів що¬ 
до створення здорових і безпечних 
умов праці. Вона відає питаннями 
санітарного благоустрою територій 
і споруд промислових підприємств, 
відповідності вентиляції, освіт¬ 
лення й опалення робочих примі¬ 
щень вимогам гігієни, правильно¬ 
го утримання санітарно-побутових 
приміщень. Житлово-ко¬ 
мунальна С. охоплює питан¬ 
ня планування, забудови, озеле¬ 
нення населених пунктів, водопо¬ 
стачання, санітарного очищення 
і каналізації, контролю за житло¬ 
вими і громадськими приміщен¬ 
нями (лазнями, гуртожитками, 
перукарнями, оздоровчими місця¬ 
ми тощо), охорони атмосферного 
повітря, заходів по боротьбі з 
транспортними і виробничими шу¬ 
мами. Харчова С. здійснює 
нагляд за підприємствами, що за¬ 
готовляють, переробляють прюдук- 
ти, і за відповідними торговель¬ 
ними орг-ціями, а також за 
станом здоров’я персоналу, який 
обслуговує ці об’єкти, впрова¬ 
джує заходи раціонального харчу¬ 
вання, запобігає харчовим токси- 
коінфекціям і інтоксикаціям (див. 
також Гігієна харчування). Ра- 
д і а ц і й II а С. розробляє питання 
забезпечення контролю за радіацій¬ 
ною безпекою (д.хВ. також Гігієна 
радіаційна). Шкільна С. має 
завданням організацію систематич¬ 
ного контролю і виявлення ефек¬ 
тивності санітарно-протиепідеміч¬ 

них і оздоровчих заходів у дитя¬ 
чих закладах: дитячих яслах, 
дитячих садках, школах, інтерна¬ 
тах, дитячих санаторіях і піонер¬ 
ських таборах (див. також Гігієна 
дітей і підлітків). В СРСР впро¬ 
вадження санітарних заходів і 
санітарний контроль здійснюють 
державні санітарні органи, до скла¬ 
ду яких входять санітарно-епі¬ 
деміологічні станції (обласні, місь¬ 
кі, районні), санітарно-епідеміо¬ 
логічні управління союзного і 
республіканських міністерств охо¬ 
рони здоров’я і відомчі санітарні 
служби. Впровадження і контроль 
за заходами санітарії є обов’язком 
усього медичного персоналу, зо¬ 
крема санітарних лікарів. Діяль¬ 
ність санітарних органів регу¬ 
люється санітарним законодавст¬ 
вом — сукупністю прийнятих орга¬ 
нами держ. влади законів і діяльні¬ 
стю цих органів щодо прийняття, 
зміни і скасування законів про охо¬ 
рону здоров’я населення. Рад. 
санітарне законодавство передба¬ 
чає і регламентує проведення ши¬ 
роких планових оздоровчих і са¬ 
нітарно-епідемічних заходів, спря¬ 
мованих на запобігання захворю¬ 
ванню, зниження і ліквідацію заг. 
та інфекційної захворюваності, на 
виконання санітарних норм при 
плануванні населених пунктів, на 
санітарну охорону водойм, ат¬ 
мосферного повітря, грунту. Са¬ 
нітарне законодавство спрямова¬ 
не на впровадження оздоровчих 
заходів на підприємствах, будовах, 
об’єктах харчування, в дитячих 
закладах тощо, регламентує ви¬ 
пуск, зберігання, транспортуван¬ 
ня харчових продуктів і предметів 
народного споживання, санітар¬ 
ну охорону кордонів. Див. також 
Санітарна охорона грунту. Сані¬ 
тарія промислова, Санітарна охо¬ 
рона атмосферного повітря. 
Літ.: Справочник санитарного врача. 
М., 1950; Габович Р. Д., Познанский 
С. С., Шахбазян Г. X. Гигиена. М., 
1971; Касьяненко А. И. Организация 
санитарно-зпидемиологического об- 
служивания населення. К., 1979. 

. О. В.Павлов. 
САНІТАРІЯ ПРОМИСЛОВА — 
розділ санітарії. С. п. спрямована 
на впровадження комплексу са¬ 
нітарно-оздоровчих заходів щодо 
створення здорових і безпечних 
умов праці. С. п. відає питання¬ 
ми запобігання професійним хво¬ 
робам, сан. благоустрою територій 
і споруд пром. підприємств, від¬ 
повідності вентиляції, освітлення 
й опалення робочих приміщень 
вимогам гігієни, утримання сані¬ 
тарно-побутових приміщень. Крім 
того, С. п. контролює такі фак¬ 
тори виробничого середовища, як 
концентрація хімічних речовин, 
пил, шум, вібрація, електромаг¬ 
нітні хвилі, іонізуюче випро¬ 
мінювання, а також метеорологіч¬ 
ні умови — т-ра, вологість тощо. 
С. п. грунтується на санітарних 
правилах будівництва, утримання 
і експлуатації пром. підприємства 
та на гігієнічних нормативах. Ство¬ 
рення нешкідливих і безпечних 
умов праці покладено на адміні¬ 
страцію підприємств, яка зобов’я¬ 
зана впроваджувати сучас. засоби 
техніки безпеки, додержуватись 
норм і правил по охороні праці, 
що викладені в «Санітарних нормах 
проектування промислових під- 
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приємств» (СН—245—71) і ◄;Сані¬ 
тарних правилах організації тех¬ 
нологічних процесів і гігієнічних 
вимогах до виробничого устатку¬ 
вання». Важливим і обов’язковим 
документом для установ, промис¬ 
лових підприємств є Будівельні 
норми і правила (БН і П), в яких 
викладено найважливіші нормати¬ 
ви умов праці на промислових 
підприємствах. Див. також Гігіє¬ 
на праці. 
санітарна освіта — система 
поширення медичних і санітарно- 
гігієнічних знань, а також вихован¬ 
ня гігієнічних навичок, підвищен¬ 
ня санітарної культури у широ¬ 
ких мас населення з метою збере¬ 
ження і зміцнення його здоров’я, 
в СРСР С. о. має масовий плано¬ 
вий характер і є одним з важливих 
розділів охорони здоровая. Про¬ 
ведення С. о. входить до службо¬ 
вих обов’язків лікарів. У прак¬ 
тиці С. о. використовуються за¬ 
соби масової інформації: преса, 
радіо, кіно, телебачення, лекції, 
бесіди. Разом з працівниками ор¬ 
ганів охорони здоров'я в С. о. 
беруть участь співробітники нау¬ 
кових закладів, культури і народ¬ 
ної освіти за активною участю т-в 
Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця, чЗнання» та ін. гро¬ 
мадських організацій, що повинні 
забе.зпечувати пропаганду медич¬ 
них і гігієнічних знань серед на¬ 
селення. Науково-методичним цент¬ 
ром С. о. є Центральний н.-д. ін-т 
санітарної освіти М-ва охорони 
здоров’я СРСР. В усіх обласних 
та районних центрах, великих 
містах є будинки санітарної осві¬ 
ти — організаційно-методичні цент¬ 
ри С. о., що розробляють плани 
сан.-освітньої роботи, координу¬ 
ють діяльність мед. та ін. закладів 
і установ С. о. області і міста, 
враховуючи і відображаючи в цій 
роботі найважливіші завдання і 
заходи охорони здоров’я, побажан¬ 
ня і пропозиції громадськості і 
населення. Основна спрямованість 
С. о.— пропаганда відомостей про 
профілактику, в першу чергу, 
інфекційних хвороб, професійних 
хвороб. Велику увагу приділяє 
С. о. питанням запобігання серце¬ 
во-судинним, онкологічним захво¬ 
рюванням, а також туберкульозу 
та ін. Значне місце відводиться в 
С. о. проблемам правильної, ра¬ 
ціональної організації праці і від¬ 
починку, режиму харчування, за¬ 
гартовування організму, охоро¬ 
ни материнства і дитинства 
тощо. 
санітарна охорсЗна атмо- 
СФЄРНОГО ПОВГТРЯ — систе¬ 
ма законодавчих, організаційних, 
інженерно-технічних і санітарно- 
гігієнічних заходів, спрямованих 
на охорону атмосферного повітря 
від викидів шкідливих речовин. 
Найбільше забруднення атмосфер¬ 
ного повітря пов’язане з викидами 
промислових підприємств, авто¬ 
мобільного транспорту, комуналь¬ 
них споруд тощо. Забруднене ат¬ 
мосферне повітря шкідливе для 
здоров’я населення, погіршує мік¬ 
роклімат. Рад. Союз є першою 
країною в світі, де розроблено і 
впроваджено в життя наукові ос¬ 
нови С. о. а. п. В Конституції 
СРСР (1977) підкреслено, що в ін¬ 
тересах сучас. і майбзгтніх поко¬ 

лінь в СРСР здійснюються заходи/ 
спрямовані на охорону чистоти 
атмосферного повітря. Законодав¬ 
чими актами і постановами забо¬ 
ронено затвердження проектів бу¬ 
дівництва промислових підпри¬ 
ємств, якщо в проектах не передба¬ 
чено очисті^ викидів, практичні 
заходи по С. о. а. п. передбача¬ 
ються народногосподарським пла¬ 
ном і затверджуються урядом. 
Контроль за додержанням заходів 
по С. о. а. п. здійснює санітарно- 
епідеміологічна служба СРСР. 
Див. також Охорона природи. 
Очищення повітря. Повітря, Са¬ 
нітарія. 
санітарна ОХОРбНА во- 
дсЗйм — система законодавчих, 
організаційних і сан.-технічних 
заходів, спрямованих на запобі¬ 
гання забрудненню джерел питного 
водокористування. Необхідність 
С. о. в. виникла у 2-й пол. 19 ст. 
у зв’язку з бурхливим розвитком 
промисловості, будівництвом цент¬ 
ралізованих систем водопоста¬ 
чання і каналізації, як осн. еле¬ 
ментів сан. благоустрою населе¬ 
них місць. Гігієнічні вимоги щодо 
С. о. в. спрямовані на ство¬ 
рення умов, за яких спуск стічних 
вод не порушував би вимоги нор¬ 
мального водокористування. До¬ 
пустимий вміст у воді шкідливих 
речовин регламентується ч Прави¬ 
лами охорони поверхневих вод 
від забруднення стічними водами» 
(1961). Новим проявом піклуван¬ 
ня партії і Рад. уряду про охорону 
водойм з урахуванням розвитку 
народного г-ва країни стало прий¬ 
няття у грудні 1970 Верховною 
Радою СРСР закону ч Основи вод¬ 
ного законодавства Союзу РСР і 
союзних республік». Найефектив¬ 
нішими заходами, що сприяють 
С. о. в., є удосконалення техноло¬ 
гічних процесів виробництва, які 
спрямовані на зменшення водоски¬ 
ду і використання стічних вод 
після очищення знову, за замкну¬ 
тим циклом, перетворення токсич¬ 
них (отруйних) продуктів на 
нешкідливі або менш токсичні то¬ 
що, а також влаштування спеціаль¬ 
них очисних споруд і зон сані¬ 
тарної охорони навколо джерел 
водопостачання. Див. також Очи¬ 
щення води, Охорона навколиш¬ 
нього середовишд. 
санітарна охорсЗна грун¬ 
ту — система законодавчих, орга¬ 
нізаційних і санітарно-технічних 
заходів, спрямованих на запобі¬ 
гання забрудненню грунту не¬ 
чистотами, промисловими і побу¬ 
товими стічними водами, твер¬ 
дими покидьками (сміттям житло¬ 
вих будинків і установ, відходами 
і покидьками пром. підприємств 
і підприємств громадського хар¬ 
чування тощо). С^міття, гній, нечи¬ 
стоти і стічні води при неправиль¬ 
ному знешкоджуванні їх загни¬ 
вають, можуть потрапляти з грун¬ 
ту в джерела водопостачання і 
бути середовищем для розвитку 
або збереження збудників шлунко¬ 
во-кишкових захворювань і гель¬ 
мінтозів. В забрудненому грунті 
відкладають свої яйця мухи, мос¬ 
кіти, сліпні, в ньому живуть і роз¬ 
множуються гризуни, які є пере¬ 
носниками таких інфекцій, як 
чума, туляремія та ін. Грунт по¬ 
ступово звільняється від забруд¬ 

нення завдяки процесам самоочи¬ 
щення, що в ньому відбуваються, 
але ця здатність грунту не безмеж¬ 
на. Наявність і ступінь забруднен¬ 
ня грунту встановлюються праців¬ 
никами санітарно-епідеміологічних 
станцій на основі даних хім., бак- 
теріологіч. і гельмінтологіч. до¬ 
сліджень. Див. також Охорона 
навколишнього середовища. 
санітАрна охорсЗна кор¬ 
донів, санітарна охорона тери¬ 
торії -— комплекс адміністративних 
і санітарно-профілактичних захо¬ 
дів, спрямованих на попереджен¬ 
ня занесення в країну карантин¬ 
них інфекційних хвороб {чуми, 
холери, віспи натуральної, жов¬ 
тої пропасниці, висипного та по¬ 
воротного тифів). Перелік захо¬ 
дів, що їх проводять в порядку 
С. о. к., встановлюється спеціаль¬ 
ними інст^кціями М-ва охорони 
здоров’я СРСР і міжнародними 
санітарними угодами. До адміні¬ 
стративно-санітарних заходів при 
небезпечному епідеміологічному 
стані відносять: заборону або об¬ 
меження в’їзду і виїзду людей, 
а також приймання посилок і ван¬ 
тажу; закриття державного кордо¬ 
ну; введення карантинного режи¬ 
му на території, де виникає епі¬ 
демічне вогнище. До сан.-проти¬ 
епідемічних заходів відносять: 
медогляд людей (за показаннями), 
госпіталізацію хворих, ізоляцію пі¬ 
дозрілих на захворювання і обсер¬ 
вацію осіб, які перебували в кон¬ 
такті з хворими; дезинфекцію, де- 
зинсекцію тощо. Керівництво робо¬ 
тою щодо запобігання занесенню 
і поширенню на т^иторії СРСР 
карантинних хвороб здійснюється 
Головним управлінням карантин¬ 
них інфекцій М-ва охорони здо¬ 
ров’я СРСР. В СРСР згідно з 
розпорядженнями Ради Міністрів 
СРСР діють правила С. о. к., 
затверджені М-вом охорони здо¬ 
ров’я СРСР з урахуванням сан.- 
епідеміологічних вимог, передба¬ 
чених Міжнародними санітарними 
правилами, що були прийняті 
4-ю асамблеєю Всесвітньої орга¬ 
нізації охорони здоров’я 1951. Див. 
також Карантин, Ветеринарно- 
санітарний нагляд. 
санітарна техніка, сантех- 
ніка — узагальнена назва галузей 
техніки, пов’язаних зі створенням 
у будинках і спорудах належного 
рівня санітарного благоустрою, 
необхідних умов для перебігу тех¬ 
нологічних процесів, трудової 
діяльності і відпочинку людини; 
у вужчому розумінні — сукупність 
тех. засобів, що забезпечують 
функціонування систем вентиля¬ 
ції, водопостачання, газопоста¬ 
чання, каналізації, кондиціюван¬ 
ня повітря, опалення, теплопо¬ 
стачання і очии^ння населених 
місць. Розвиток і вдосконалення 
С. т. значною мірою сприяють під¬ 
вищенню рівня продуктивності пра¬ 
ці і благоустрою населених місць. 
санітарні прйлади — прила¬ 
ди, ЩО Приймають стічні води в 
системах каналізації житлових, 
громадських, комунальних і про¬ 
мислових будинків. Розрізняють 
С. п. для гігієнічних цілей (напр., 
умивальники, ванни, унітази), 
цілей господарських (кухонні ра¬ 
ковини, мийки, зливники та ін.) 
і спеціальних (прилади лабо- 
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раторій, лазень, перукарень, дит. 
і мед. закладів, побзгтових примі¬ 
щень виробничих будинків тощо). 
С. п. виготовляють з керамічних 
матеріалів {фаянсу, напівфарфо- 
ру), пластмас, сталі, чавуну або 
кольорових металів. їх покривають 
глазур'ю (керамічні С. п.), білою 
або кольоровою емаллю (чавунні, 
сталеві С. п.). На С. п. з кольоро¬ 
вих металів наносять гальванічні 
покриття. С. п. оснащують сан.- 
тех. арматурою (водозабірною, змі¬ 
шувальною) і приєднують до магі¬ 
стральних відвідних ліній внутр. 
каналізаційної мережі, використо¬ 
вуючи водяні затвори. 
санітАрно-епідеміологГч- 
НА СЛУЖБА — в СРСР система 
державних установ, яка здійснює 
санітарний нагляд, а також роз¬ 
робку і проведення санітарно- 
гігієнічних і протиепідемічних за¬ 
ходів у країні. Осн. напрями держ. 
санітарного нагляду викладені в 
Основах законодавства СРСР і 
союзних республік про охорону 
здоров’я (1969). Керівними орга¬ 
нами С.-е. с. є Головне управління 
карантинних інфекцій М-ва охо¬ 
рони здоров’я СРСР, а також сан.- 
епідеміологіч. управління м-в охо¬ 
рони здоров’я союзних республік, 
с.-е. с. очолює гол. держ. сан. 
лікар СРСР — заст. міністра 
охорони здоров’я СРСР; С.-е. с. 
союзних і автономних республік — 
гол. сан. лікарі — заст. міністрів 
охорони здоров’я республікансь¬ 
ких міністерств. Керівництво те¬ 
риторіальними органами і устано¬ 
вами С.-е. с. ЗДІЙСНЮЮТЬ гол. са¬ 
нітарні лікарі цих територій, які 
є одночасно заст. завідуючих відді¬ 
лами охорони здоров’я виконкомів 
місцевих Рад народних депутатів 
і гол. лікарями сан.-епідеміологія, 
станцій. Осн. функція С.-е. с.— 
проведення поточного і запобіж¬ 
ного держ. сан. нагляду, в порядку 
якого органи і установи С.-е. с. 
контролюють здійснення загально¬ 
державних заходів, спрямованих 
на запобігання і ліквідацію забруд¬ 
нення навколишнього середовища 
(див. Охорона навколишнього се- 
редовигца, Санітарна охорона ат¬ 
мосферного повітря, Санітарна 
охорона водойм. Санітарна охо¬ 
рона грунту, Санітарна охорона 
кордонів) шкідливими покидька¬ 
ми, оздоровлення умов навчання, 
праці і побуту населення, а також 
здійснення м-вами, держ. коміте¬ 
тами, відомствами, підприємст¬ 
вами, установами, організаціями 
і окремими громадянами сан.-гі- 
гієніч. і сан.-епідемія, норм і пра¬ 
вил тощо. 
санітАрно-епідеміологГч- 
НА СТАНЦІЯ — в СРСР заклад 
санітарно-епідеміологічної служ¬ 
би, що входить в систему закладів 
охорони здоров'я. Осн. завданням 
С.-е. с. є здійснення держ. сан. 
нагляду за проведенням міністер¬ 
ствами, відомствами, виробничи¬ 
ми об’єднаннями, підприємствами, 
установами, службовими особами, 
громадянами сан.-гігієніч. і сан.- 
протиепідемічних заходів, спрямо¬ 
ваних на ліквідацію забруднення 
природного середовища та запобі¬ 
гання йому, оздоровлення умов 
праці, навчання, побуту та відпо- 
чинк}^ населення, ліквідацію ін¬ 
фекційних хвороб і запобігання їм. 

С.-е. с. вивчає сан. стан підвідом¬ 
чої території, захворюваність на 
інфекційні та професійні хвороби, 
розробляє інструктивно-методич¬ 
ні вказівки і контролює їх вико¬ 
нання. С.-е. с. має відділи: сан.- 
гігієніч., епідеміологічний (див. 
Епідеміологія), паразитологічний 
(див. Паразитологія), дезинфек- 
ційний (див. Дезинфекція) та ін.; 
а також лабораторії: бактеріоло¬ 
гічну, вірусологічну, паразитоло- 
гічну, санітарно-гігієнічну з від¬ 
діленнями гігієни харчування, гі¬ 
гієни праці, комунальної гігієни 
тощо. Розрізняють респ., крайо¬ 
ві, обл., окружні, міські, районні, 
відомчі С.-е. с., а також С.-е. с. 
водного транспорту. 
Першу в СРСР С.-е. с. було відкри¬ 
то в Донбасі 1927. В 1981 в УРСР 
функціонувало понад 720 С.-е. с. 

О. В. Павлов. 
санітАрно-захиснА зона 
— зона, ЩО відокремлює промисло¬ 
ві підприємства, комунальні та 
ін. споруди від сельбищної тери¬ 
торії, захищаючи її населення від 
шкідливої дії пром. викидів, шу¬ 
му, вібрації тощо. В СРСР всі 
пром. підприємства залежно від 
ступеня шкідливості пром. вики¬ 
дів, наявності очисних споруд, дос¬ 
коналості технологічних процесів, 
можливої аварійної ситуації (на 
підприємствах з замкненим вироб¬ 
ничим циклом) поділяють на класи 
(1—5), встановлюючи ширину С.- 
3. 3. для кожного з них відповідно 
1000, 500, 300, 100 і 50 м. С.-з. з. 
підприємств з особливо небезпечни¬ 
ми тех. процесами (великих мета¬ 
лургійних і хім. комбінатів, підпри¬ 
ємств, де використовуються радіо¬ 
активні речовини) на вимогу орга¬ 
нів сан.-епідеміологічної служби 
роблять і ширшою (до кількох 
кілометрів), в с.-з. 3. висаджу¬ 
ють дерева і чагарники пило-газо- 
стійких порід, влаштовують про¬ 
їзди, пішохідні шляхи й велосипед¬ 
ні доріжки, зводять підсобні спо¬ 
руди (напр., гаражі). Іноді на те¬ 
риторії С.-з. 3. розміщують під¬ 
приємства з нижчим класом шкід¬ 
ливості тех. процесів (при цьому 
ширина смуги зелених насаджень 
має бути не меншою половини ши¬ 
рини зони). Влаштування С.-з. 
3. — обов’язкова вимога при буд-ві 
і реконструкції пром. будинків 
і споруд. Зменшенню ширини С.- 
3. 3. сприяє впровадження прогре¬ 
сивніших технологічних процесів, 
заходів по охороні навколишньо¬ 
го середовища {пиловловлювання, 
газоочищення, водоочищення, за¬ 
мкненого циклу водопостачання 
тощо). в. В. Леонтович. 
санітарної техніки та ус¬ 
таткування БУДЙНКІВ І 
СПОРІ^Д НАУКОВО-ДбСЛІД- 
НИЙ ІНСТИТУТ — установа М-ва 
пром-сті буд. матеріалів СРСР. 
Створений 1957 у Києві. У складі 
ін-ту (1982) 13 лабораторій і від¬ 
ділів, дослідно-експериментальний 
завод; є аспірантура. Ін-т — го¬ 
ловний в СРСР по розробці опалю¬ 
вальних радіаторів і котлів з сталі 
для газоподібного й рідкого па¬ 
лива, опалювальних котлів для 
індивідуальних систем опалення, 
регулювальної арматури. Провід¬ 
ний ін-т з питань захисту мета¬ 
лів від корозії, використання вто¬ 
ринних паливно-енерг. ресурсів: 

базовий по нормуванню палива 
для вироби, теплової енергії. Ба¬ 
зова установа з питань наук, орга¬ 
нізації праці в галузі вироби, 
сан.-тех. устаткування, охорони та 
безпеки праці, стандартизації опа¬ 
лювального устаткування. 

^ П. Г. Остапущенкд. 
санітАрно-технГчні робо¬ 
ти — роботи, пов’язані зі створен¬ 
ням систем водопостачання, газо¬ 
постачання, вентиляції і конди¬ 
ціювання повітря, катіолізації, 
опалення та теплопостачання бу¬ 
динків і споруд; різновид б^/дгвель- 
них робіт. Розрізняють С.-т. р. 
зовнішні й внутрішні. До зовн. 
С.-т. р. належать прокладання 
підземних і надземних трубопро¬ 
водів, а також зведення коте¬ 
лень, газорозподільних станцій, 
водозабірних споруд, водонапір¬ 
них башт, відстійників, насосних 
станцій тощо. При прокладанні 
підземних трубопроводів значний 
обсяг робіт припадає на риття 
траншей {канавокопачами, ротор¬ 
ними екскаваторами та іншими 
тех. засобами). Труби, заздалегідь 
складені у ланки, спочатку укла¬ 
дають у траншеї (автомобільними 
кранами, лебідками), а далі з’єд¬ 
нують (наприклад, зварюванням) 
у трубопроводи. В разі одночасно¬ 
го прокладання підземних трубо¬ 
проводів різного призначення ви¬ 
користовують колектори. Надзем¬ 
ні трубопроводи розміщують на 
естакадах чи спец, опорах. Як під¬ 
земні, так і надземні трубопрово¬ 
ди піддають гідравлічним або пнев¬ 
матичним випробуванням. Внутр. 
С.-т. р. полягають у монтажі сан.- 
тех. пристроїв, що ними облад¬ 
нують будинки і споруди, у вста¬ 
новленні спец, устаткування. Ці 
роботи здійснюють переважно ін¬ 
дустріальними методами, якими 
передбачається виконання всіх за- 
готовчих робіт (виготовлення дета¬ 
лей і складання їх у монтажні вуз¬ 
ли, комплектування систем необ¬ 
хідними матеріалами тощо) на 
спец, підприємствах. Монтажні 
роботи проводять паралельно з осн. 
буд. роботами (в багатоповерхових 
будинках і спорудах) або послі¬ 
довно — після закінчення їх (зви¬ 
чайно у малоповерхових будин¬ 
ках). Змонтовані системи випробо¬ 
вують і налагоджують. Підвищен¬ 
ню рівня індустріалізації С.-т. р. 
сприяють уніфікація монтажних 
вузлів, застосування об’ємних еле¬ 
ментів будинків (див. Об'ємно- 
блокове домобудування), раціо¬ 
нальне поєднання сан.-тех. при¬ 
строїв з буд. конструкціями (див. 
Панельне опалення). В СРСР С.- 
т. р. виконують спеціалізовані 
організації. 
Літ.: Говоров В. П., Стешенко А. Л. 
Производство санитарно-технических 
работ. М., 1976: Дроздов В. Ф. Са- 
нитарно-технические устройства зда¬ 
ний М.. 1980. 

П. Г. Остапущенко. 
САНКХ’Я (санскр., букв.— чис¬ 
ло, розрахунок) — філос. школа 
в давній та середньовічній Індії, 
засновником якої, за традицією, 
вважають філософа Капілу (7 ст. 
до н. е.). Перший систематич¬ 
ний виклад філософії С. подано 
в творі Ішваракрішни чСанкх’яка- 
рика» (1-е тис. н. е.). Час розквіту 
(т. 3. класика С.) — з З—4 ст. до 
8—9 ст. Філософія С. в цілому 
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має дуалістичний характер. С. 
визнає дві реальності: матеріаль¬ 
ну — пракриті й духовну — пуру- 
ша. Вічна, всюдисуща, активна, 
але позбавлена свідомості пра¬ 
криті складається з трьох гун (суб¬ 
станцій, начал), взаємодія яких 
утворює багатоманітність природи. 
Пуруша — пасивна, але наділе¬ 
на свідомістю. Поєднання пра¬ 
криті з пурушею зумовлює поч. 
еволюції індивіда і всесвіту. В етич¬ 
них поглядах С. виходила з ідеї 
універсальності страждання, яке 
проголошувала найвищою сутніс¬ 
тю тілесного існування. У звіль¬ 
ненні душі від пут емпіричного 
світу, в притамуванні всіх природ¬ 
них прагнень та споглядальному 
аскетизмі прибічники С. вбачали 
мету людського життя. С. була 
філософською основою давньоінд. 
школи йоги. 
САНКЦІЯ (лат. запсііо — непо¬ 
рушна постанова) — 1) Частина 
норми права, яка визначає не¬ 
сприятливі наслідки до порушни¬ 
ків вимог цієї норми, а також має 
на меті застерегти ін. осіб від ирд- 
вопоругиень. 
Залежно від характеру та засо¬ 
бів впливу (у формі примусу) С. 
розподіляються на кримінально- 
правові, цивільно-правові, адм.- 
правові та дисциплінарні. Кримі¬ 
нально-правові С. можуть бути 
застосовані тільки судом, який при¬ 
значає особі, винній у скоєнні зло¬ 
чину, певний вид покарання. До 
адм.-правових С. за адміністра¬ 
тивний проступок належать такі, 
як попередження, громадська до¬ 
гана, штраф, тимчасове позбавлен¬ 
ня деяких професійних прав(напр., 
прав водія) тощо. Цивільно-пра¬ 
вові санкції — заходи майнового 
впливу (пеня, штраф тощо) за¬ 
стосовують суд чи арбітраж до ок¬ 
ремих осіб чи орг-цій, діями яких 
заподіяно шкоду. Дисциплінарні 
санкції (зауваження, догана, суво¬ 
ра догана та ін.) — заходи право¬ 
вого впливу, які застосовує адмі¬ 
ністрація до порзшіників дисцип¬ 
ліни трудової. 2) Санкція 
прокурора — затвердження 
прокурором постанов про вжиття 
примусових заходів до осіб, які 
скоїли злочин (див. Арешт, Об¬ 
шук). За санкцією прокурора мо¬ 
же застосовуватись і виселення з 
житлових приміщень у випадках, 
спеціально передбачених законом. 
3) В міжнародному праві — захо¬ 
ди впливу (економічні, політичні, 
військові), застосовувані до д-ви 
в разі порушення нею своїх міжнар. 
зобов'язань або певних норм між¬ 
нар. права (Див. Делікт, Міжна¬ 
родно-правова відповідальність 
держави). До таких санкцій нале¬ 
жать блокада, бойкот, ембарго, 
репресалії, реторсії тощо. 

В. Б. Бабій. 
САНКЮЛСЗТИ (франц. запз-си- 
1оие5 — голодранці, від запз — без 
і сиіоиез — короткі штани) — пре¬ 
зирлива назва, яку вживали ^и- 
стократи щодо революц. плеоей- 
ських мас під час Великої францу¬ 
зької революції (на відміну від 
аристократів, які носили короткі 
штани, міська біднота ходила в 
довгих штанях). За якобінської 
диктатури С.— синонім патріо¬ 
тів, революціонерів. 
Літ.: Собуль А. Парижские санкюло- 

тьі во время якобинской диктатурьі. 
Пер. с франц. М., 1966. 
САН-ЛУїС — місто на Пн. Сх. 
Бразілії, адм. ц. штату Мараньян. 
Порт на узбережжі Атлантичного 
ок., залізнич. станція, аеропорт. 
171,4 тис. ж. (1970). Найрозвину¬ 
тіша текст, (зокрема, бавовняна) 
прюм-сть. Підприємства шкіряної 
і харч, пром-сті. С.-Л. засн. 1612. 
САН-ЛУІС-ПОТОСГ — місто в 
центр, частині Мексіки, адм. ц. 
ртату Сан-Луїс-Потосі. Вузол з-ць 
і автомоб. шляхів. 292 тис. ж. 
(1976). Давній центр гірничодобув¬ 
ної пром-сті і кольорової металур¬ 
гії (олово, срібло, свинець, мідь 
та ін.). 3-д по вироби, миш’яку. 
Вовняна, швейна, шкіряно-взут., 
харч, пром-сть. Вироби, канатів. 
Ун-т. Архіт. пам’ятки 17—18 ст. 
С.-Л.-П. засн. наприкінці 16 ст. 
САН-МАРГНО, Республіка Сан- 
Маріно — держава в Пд. Європі, 
на Апеннінському півострові. Ото¬ 
чена територією Італії. В адм. 
відношенні поділяється на замки 
(округи). Населення — санмарінці. 
Офіц. мова — італійська. 

Державний лад. С.-М.— респуб¬ 
ліка. Законодавчий орган — одно¬ 
палатний парламент (Велика ге¬ 
неральна рада; 60 депутатів), що 
обирається населенням на 5 років. 
Д-ву і уряд очолюють 2 рівноправ¬ 
ні капітани-регенти, яких обирає 
парламент з числа депутатів стро¬ 
ком на 6 місяців. Виконавчу вла¬ 
ду здійснює уряд. 
Природа. С.-М. — гірська країна, 
розташована на схилах височини 
Тітано (вис. до 738 м) у відрогах 
Апеннін. Поклади сірки. Клімат 
помірний (пересічна т-ра найтеплі- 
шого місяця -1-23®, найхолоднішо- 
го -1-2,5®), взимку іноді випадає 
сніг. Гаї з дуба та каштана. 
Історія. Роком заснування С.-М. 
вважають ЗОЇ. Вперше назва чРес¬ 
публіка С.-М.» з’явилася в доку¬ 
ментах 10 ст. (перші держ. уло- 
ження відносять до 12Й). В 1740 
рим. папа визнав незалежність 
республіки. Після утворення єди¬ 
ної італ. д-ви (1861) С.-М. 1862 
уклало з Італією договір про друж¬ 
бу й добросусідські відносини 
(поновлений 1872, 1897, 1953). В 
1923 владу в С.-М. захопили фа¬ 
шисти. Під час 2-ї світової війни 
1939—45 С.-М. оголосило нейтра¬ 
літет, проте 4.IX 1944 країну оку¬ 

пували нім.-фашист, війська (ви¬ 
тіснені в кінці вересня 1944 англо- 
амер. військами). З 1945 по 1957 
більшість у парламенті належала 
коаліції лівих партій, очоленій 
комуністами і соціалістами. 
В 1956 встановлено консульські 
відносини з СРСР. У жовтні 1957 
реакційні сили республіки, спира¬ 
ючись на підтримку італ. правля¬ 
чих кіл, здійснили держ. перево¬ 
рот. З 1973 при владі — коаліція 
християнських демократів і соціа¬ 
лістів. У результаті дострокових 
виборів (травень 1978) уряд сфор¬ 
мували представники комуністич¬ 
ної, соціалістичної та соціалістич¬ 
ної єдиної партій. Уряд С.-М. роз¬ 
робив рекомендації планового роз¬ 
витку економіки, здійснив пере¬ 
творення системи охорони здо¬ 
ров’я, прийняв законі^ що полег¬ 
шили повернення на оатьківщину 
емігрантів. У 1979 укладено угоду 
з СРСР про культур, обмін. 
Політичні партії, профспілки. 
Християнсько - демо¬ 
кратична партія, засн. 
1945. Соціалістичнапар- 
т і я, засн. 1896. Соціаліс¬ 
тична єдина партія, 
засн. 1976 на базі лівого крила кол. 
С.-д. партії. Соціалістич¬ 
на демократія, засн. 1976. 
Правореформістська. Санмарін- 
ська комуністична партія, засн. 
1921. Загальна конфе¬ 
дерація трудящих. Де¬ 
мократична конфеде¬ 
рація трудящих. 
Господарство. Основне заняття на¬ 
селення — вирощування зернових 
культур (пшениці, кукурудзи); ви¬ 
ноградарство, скотарство. Розроб¬ 
ки буд. каменю, видобування сір¬ 
ки. Невеликі підприємства тек¬ 
стильної (вовняні й трикот. ви¬ 
роби), цем., металообр., хім., меб¬ 
левої, керамічної, виноробної, бо¬ 
рошномельної, олійницької та ін. 
галузей пром-сті. Кустарні про¬ 
мисли. Важливі джерела прибут¬ 
ків — іноз. туризм, випуск пош¬ 
тових марок та монет для нуміз¬ 
матів. Електрифікована з-ця та 
шосе сполучають С.-М. з італ. мі¬ 
стом і портом Ріміні, через який 
здійснюються зовнішньоторг. зв’яз¬ 
ки країни. Грош. одиниця — італ. 
ліра. С.-М. перебуває в митному 
й поштовому союзі з Італією. Ос¬ 
тання сплачує країні щорічну ком¬ 
пенсацію (4,5 млрд. лір) за згоду 
не випускати власні грош. знаки, 
не розміщувати на своїй території 
радіо- і телестанції, ігорні будинки 
тощо. 
Архітектура та мистецтво. У м. 
Сан-Маріно збереглися залишки 
міськ. стін 13—16 ст. з баштами 
(Іль Монтале, 13 ст.). Цитаделі: 

САН-МАРІНО 

Герб Сан-Маріно. 

САН-МАРШО 

Площа — 61 км^ 

Населення — понад 
20 тне. чол. (1981) 

Столиця — 
м. Сан-Маріно 

Краєвид 
у Сан-Маріно. 
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САН-МАРІНО 

Сан-Маріно. Палаццо 
дель Говерно. Архітек¬ 
тор Ф. Адзуррі. 1894. 

Сансев*брія трисмуж' 
кова. 

Ла Рокка (11 ст.; перебудова 15— 
17 ст.), Ла Честа (15 ст.). 
Більшість споруд міста доби Від¬ 
родження перебудовано у 18—19 
ст. (церкви Сан-Франческо, Сан- 
П’єтро та ін.). Класицистична ба¬ 
зиліка Сан-Маріно (1^6, арх. А. 
Серра; кампаніла — 14 ст.). Па¬ 
лаци: Палаццо Валлоні (15—17 
ст.), Палаццо дель Говерно (1894, 
арх. Ф. Ад^ррі) та ін. 
Пам’ятки образотворчого мист. на 
тер. С.-М. належать до шкіл Рімі- 
ні (14 ст.) та Болоньї (17 ст.). Тра¬ 
диційні види декор.-прикладного 
мист.—різьблення на камені й 
кераміка. 
САН-МАРГНО — столиця Респуб¬ 
ліки Сан-Маріно, осн. політ, і 
культур, центр країни. Бл. 4,5 
тис. ж. (1979). Держ. б-ка. Музеї: 
Гарібальді, зброї і військового спо¬ 
рядження, Державний, картинна 
галерея. Центр туризму. Палац 
уряду, собор св. Петра та ін. ар- 
хіт. пам’ятки. 
санмарГнська комуніс- 
ТЙЧНА ПАРТІЯ (СМКП). Ств. 
в лютому 1921 як секція Італійсь¬ 
кої КП (засн. 21.1 1921). З прихо¬ 
дом до влади в Сан-Маріно 1923 
фашистів через переслідування 
припинила діяльність. У 1941 не¬ 
легально почали працювати окремі 
комуністичні ірупи, а 7.VII 1941 
в підпіллі СМКП було відновлено 
як самостійну орг-цію. Після па¬ 
діння фашист, уряду (1943) лега¬ 
лізувалася. В 1945—57 представ¬ 
ники СМКП входили до складу 
уряду, що здійснив агр. реформу, 
націоналізував ряд підприємств, 
розширив демократичні права тру¬ 
дящих. З 1957, після держ пере¬ 
вороту, здійсненого правими сила¬ 
ми, перебувала в опозиції. VI 
з’їзд партії (1961) прийняв її ста¬ 
тут. З 1978, внаслідок перемоги 
лівих сил на парламентських ви¬ 
борах, представники СМКП знову 
входять до коаліційного уряду. 
X з’їзд СМКП (грудень 1980) під¬ 
креслив необхідність зміцнення 
єдності лівих сил у справі мобіліза¬ 
ції нар. мас на перетворення су¬ 
спільства в інтересах прюгресу і 
соціалізму. В своїй діяльності 
СМКП спирається на Заг. конфе¬ 
дерацію трудящих та ін. демокра¬ 
тичні орг-ції. Брала участь у 
нарадах комуністичних і робітн. 
партій 1957, 1960 і 1969, у конфе¬ 
ренціях європ. комуністичних і ро¬ 
бітн. партій 1967 і 1976. Чисель¬ 
ність — понад 1 тис. чол. (1980). 
Голова — Е. Гаспероні (з 1973; 
1945—73 — ген. секретар), ген. 
секретар — У. Баруллі (з 1973). 
Друк, орган — щоміс. газ. чШін- 
тілла» («Іскра»). 

, 1. В. Грушецький. 
САН-МАРТГН (Зап Магііп) Хосе 
(25.11 1778, Япейю, пров. Коррієн- 
тес, Аргентіна — 17.VIII 1850, 
Булонь) — один з керівників війни 
за незалежність іспанських коло¬ 
ній в Америці 1810—26, нац. герой 
Аргентіни, генерал. Н. в сім’ї 
капітана ісп. армії. Військ, освіту 
здобув в Іспанії. В 1808—12 брав 
участь як офіцер ісп. армії у виз¬ 
вольній війні проти Наполеони 1. 
В 1812, повернувшись на батьків¬ 
щину, очолив Пн. армію аргент. 
патріотів, що билася проти ісп. 
колонізаторів. У 1816 — головно- 
команд. Лндською армією, яка. 

здійснивши перехід через Анди 
в Чілі, розбила ісп. війська при 
Чакабуко (1817) і Майпу (1818), 
1820—21 вигнала іспанців з Перу. 
Внаслідок цього Чілі 1818 і Перу 
1821 здобули незалежність. Зго¬ 
дом емігрував до Франції. 
сан-міг£ль — місто на Сході 
Сальвадору, адм. ц. департамен¬ 
ту Сан-Мігель. Ро.зташований на 
Панамериканському шосе. 3-цею 
сполучений з портом Ла-Уньон. 
111 тис. ж. (1971). Текст., шкіряна, 
харч, пром-сть. Центр с.-г. району. 
С.-М. засн. 1530. 
САНМІК£ЛІ (ЗаптісЬеІі) Мікеле 
(1484, Верона — 1559, там же) — 
італ. архітектор, представник Ви¬ 
сокого Відродження. Творчість С. 
формувалася під впливом Бра- 
манте і Джуліано да Сангалло. 
Збудував численні укріплення, 
зокрема у містах Бреші, Берга- 
мо, Керкіра, Іракліон (на о-ві 
Кріт). Серед ін. споруд — Палаццо 
Бевілаква (1532), брами міських 
укріплень Порто Нуово (1533—40), 
Порто Паліо (1557), всі — у Вероні, 
церква Мадонна ді Кампанья по¬ 
близу Верони (з 1559), Палаццо 
Грімані у Венеції (1556—72). 

й 

М. Санмікелі. Церква Мадонна ді 
Кампанья поблизу Верони. Будів¬ 
ництво розпочато з 1559. 

САННАДЗАРО (Заппаггаго) Яко- 
по (28.VII 1456, Неаполь — 24.IV 
1530, там же) — італ. письменник. 
Багато років служив при дворі гер¬ 
цога калабрійського. Писав сонети, 
канцони, еклоги, фарси. Найзнач- 
ніший його твір — пастораль 
«Аркадія» (написана між 1480— 
85, доповнена між 1502—04, вид. 
1504), в якій зображено вигадану 
країну пастухів Аркадію, де шу¬ 
кає притулку герой, що страждає 
від нещасливого кохання. Ідеалі¬ 
зований лад Аркадії С. протистав¬ 
ляє розбещеним придворним зви¬ 
чаям. Пастораль користувалася 
великою популярністю в сучасни¬ 
ків (у 16 ст. її видано бл. 60 раз), 
вона мала значний вплив на розви¬ 
ток пасторального жанру в європ. 
літературах. Г. Г. Духовний. 
САННИИ СПОРТ — швидкісний 
спуск на спорт, санях по спеціаль¬ 
них трасах. Виник у Швейцарії 
в кінці 19 ст. В 1883 в Давосі від¬ 
булися перші міжн^. змагання. 
В 1889 в Німеччині були створені 
перші спорт, сани. В 1923 засн. 
Міжнар. федерацію бобслею і 
тобогану, до складу якої ввійшла 
секція С. с. (з 1957 самостійна 
Міжнар. федерація С. с.; ФІЛ). 
З 1914 з С. с. проводяться чемпіо¬ 
нати Європи, з 1955 — світу. До 
програми зимових Олімпійських 
ігор С. с. включено 1964. Сучас. 
програма включав змагання на 

одномісних (для чоловіків і жінок) 
і двомісних (тільки для чоловіків) 
санях. Для одномісних — 4 заїз¬ 
ди, для двомісних — 2. Перемо¬ 
жець визначається за сумою часу 
всіх заїздів. Порядок старту вста¬ 
новлюється жеребкуванням і змі¬ 
нюється з кожним заїздом. 
Сани — гнучкі й рухливі, з ком¬ 
бінованим полоззям, заввишки 
15 см, завдовжки 124—150 см, 
масою 22 кг (одномісні) і 26 
кг (двомісні). Траси льодові на 
бетонній або дерев’яній основі; 
завдовжки 800—1200 м; мають 
11—18 віражів (мінім, радіус 8 
м), завширшки 130—150 см, пере¬ 
пад висот 70—120 м. С. с. найбільш 
розвинений у НДР, Австрії, Італії. 
В Росії п^ші змагання відбулися 
1910. В СРСР С. с. культи^єть- 
ся з 60-х рр. Федерацію С. с. (ЇРСР 
засновано 1968, яка з 1971 вхо¬ 
дить до складу ФІЛ. З 1973 про¬ 
водяться чемпіонати СІ^СР. З 
1970 рад. спортсмени беруть участь 
у чемпіонатах світу і Європи; з 
1972 — в зимових Олімпійських 
іграх. 
САННИКОВ Григорій Олександ¬ 
рович [30.VIII (11.IX) 1899, 
Яранськ, тепер Кіров, обл.—16.1 
1969, Москва] — рос. рад. поет. 
Член КПРС з 1917. Учасник Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції, 
громадян, і Великої Вітчизн. воєн, 
/фукуватися почав 1917. Перша 
зб. віршів — «Лірика» (1921). Ав¬ 
тор поеми «1917 рік» (1927), вірь 
шів «Прощання з гасовою лампою» 
(1928), «СІдноліткам» (1957), тво¬ 
рів на теми мандрівок (збірки «На 
пам’ять океану», 1928; «Схід», 
1935; роман у віршах «У гостях в 
єгиптян», 1933, та ін.), циклу вірь 
шів про космонавтику. Нагородже¬ 
ний орденом Червоної Зірки, меда¬ 
лями. 
САННИКОВ Яків Володимирович 
(рр. н. і см. невід.) — рос. промис¬ 
ловець, дослідник Новосибірсь¬ 
ких о-вів. Відкрив і описав остро¬ 
ви Стовповий (1800) і Фаддєєвсь- 
кий (1805). С. вважав, що на Пн. 
від о. Котельного існує велика 
земля (Земля Санникова). Розшу¬ 
ки цієї землі рядом експедицій не 
підтвердили її існування. Ім’ям С. 
названо протоку між островами 
Малим Ляховським і Котельним. 
САН-ПАУЛУ — місто на Пд. Сх. 
Бразілії. Адм. центр штату Сан- 
Паулу. Вузол з-ць і автомоб. шля¬ 
хів, аеропорт, аванпорт С.-П.— 
Сантус. Понад 10 млн. ж. (1979). 
До складу Великого С.-П. входить 
14 міст-супутників. Провідні га¬ 
лузі пром-сті — машинобудування 
(авто- і авіаскладальні, с.-г. ма¬ 
шин з-ди, вироби, текст, устатку¬ 
вання, електротех. та ін.Х хі¬ 
мічна (фарм., вироби, пластмас, 
парфюмерії та ін.) й текст, (ба¬ 
вовняні, вовняні, джутові, штуч¬ 
ного шовку ф-ки). Металургія 
(у т. ч. прокат алюмінію і ста¬ 
лі). Целюлозно-паперові, меблеві, 
склоробні, керамічні, швейні, шкі¬ 
ряно-взуттєві, харч, підприємства. 
З ун-ти. Біологічний ін-т «Бутан- 
тан», Інженерний ін-т та ін. наук, 
заклади. Муніципальна б-ка. Му¬ 
зеї: сучас. мистецтва, художній, 
етнографічний та ін. (Іперний 
театр. Астрономічна обсерваторія. 
Зоопарк. Архіт. пам’ятки 20 ст. 
С.-П. засн. 1554. 
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САН-П£ДР0-СУЛА — місто на 
Пн. Зх. Гондурасу, адм. ц. де¬ 
партаменту Кортес. Залізнична 
станція. 134 тис. ж. (1974). Харч, 
(вироби. цукру, консервування 
бананів та ін.), буд. матеріалів, 
текст, пром-сть. Засн. 1536. 
сан-р£мо конференція 
1920 — засідання Верховної ради 
держав Антанти 19—26. IV у 
м. Сан-Ремо (Італія) за участю 
^ем’єр-міністрів Великобританії, 
Франції, Італії. Японію було пред¬ 
ставлено послом, СІЛА — спостері¬ 
гачем. В обговоренні питань, що 
торкались інтересів Бельгії і Гре¬ 
ції, брали участь також представ¬ 
ники цих країн. Конференція роз¬ 
глянула питання: про мирний до¬ 
говір з Туреччиною і розподіл 
мандатів Ліги націй на араб, краї¬ 
ни; про виконання Німеччиною 
воєнних статей Версальського мир¬ 
ного договору 1919; про відносини 
союзників з Рад. Росією. Затвер¬ 
джений на конференції проект мир¬ 
ного договору з Туреччиною було 
покладено в основу Севрського 
мирного договору 1920. За рішен¬ 
ням С.-Р. к. Великобританія одер¬ 
жала мандати на Палестину та 
Ірак з Мосулом, Франція — на 
Сірію і Ліван. Німеччині було 
поставлено вимогу скоротити ар¬ 
мію до 100 тис. чол. Прийнято рі¬ 
шення про відновлення торг, від¬ 
носин з Рад. Росією, але водночас 
укладено таємну угоду про подан¬ 
ня підтримки бурж.-поміщицькій 
Польщі, яка 25.IV 1920 почала на¬ 
ступ на Україну (див. Радянсько- 
польська війна 1920). 
САН-САЛЬВАДбР — столиця 
Сальвадору, гол. екон. і культур, 
центр країни. Вузол з-ць і автомоб. 
шляхів (розташований на Панаме¬ 
риканському шосе), поблизу С.-С. 
— міжнар. аеропорт Ілопанго. По¬ 
над 800 тис. ж. (1981). Гол. галузь 
пром-сті — текст, (у т. ч. вироби, 
тканин з хенікену). Металообр., 
шкіряно-взут., деревообр., кера¬ 
мічні, миловарні і харчосмакові 
підприємства. Університети. Саль¬ 
вадорська академія, Сальва дорь 
ська академія історії, Індіаніст- 
ський ін-т та інші наук, заклади. 
Нац. б-ка, Нац. музей. Зоопарк. 
Бот. сад. Театри, консерваторія. 
С.-С. засн. 1525. 
САН-СЕБАСТЬ^Н — місто на 
Пн. Іспанії, адм. ц. провінції Гіпус- 
коа. Мор. порт на березі Біскайсь- 
кої зат., при впадінні в неї р. Уру- 
меа, залізнична станція, вузол ав¬ 
томоб. шляхів. 178 тис. ж. (1974). 
Підприємства маш.-буд., хім., 
цем., паперової, текст, і харч, 
пром-сті. Рибальство. Відомий 
мор. курорт. Туризм. С.-С.— міс¬ 
це проведення міжнародних кіно¬ 
фестивалів. 
САНСЕВ’бРІЯ, занзев’єрія (5ап- 
5еуіегіа) — рід рослин родини лі¬ 
лійних. Багаторічні трави з при¬ 
кореневими мечовидними прямо¬ 
стоячими листками. Квітки дрібні, 
зеленувато-білі, зібрані в густе ко¬ 
лосовидне суцвіття на довгій 
стрілці. Плід — ягода. Бл. 60 ви¬ 
дів, пошир, в тропіках Азії та Аф¬ 
рики. В листках С. є луб'яні во¬ 
локна; деякі види С. в тропіч. 
країнах вирощують як волокнисті 
рослини. В СРСР, в т. ч. в УРСР, 
С. культивують як декоративні. 

САНСКРЙТ (від давньоінд. сам- 
скрта—оброблений, досконалий)— 
одна з літературно оброблених дав¬ 
ньоіндійських мов (див. Індійські 
мови). Був пошир, у Пн. Індії по¬ 
чинаючи з 1-го тис. до н. е. У про¬ 
цесі істор. розвитку поступився 
пракритам, а потім новоінд. мо¬ 
вам. Зберігся як мова культури 
й культу. С. написано пам’ятки 
реліг.-філос. дзгмки, науки, ху- 
дож. л-ри (див. Індія, розділ Лі¬ 
тература). Впливу цієї мови зазна¬ 
ли мови і культура Пд.-Сх. і 
Центр. Азії, Далекого Сходу, Ін¬ 
донезії. Розрізняють епічний С. 
(мова <Махабхарати> та <Рамая- 
ни>), класичний С., гранично уні¬ 
фікований ведійський — мову 
пізніх текстів вед тощо. Для запи¬ 
сування текстів С. використовують 
передусім письмо деванагарі. Ха¬ 
рактерні риси С. у фонетиці: бага¬ 
та система приголосних (серед них 
— придихові, церебральні й пала¬ 
тальні), наявність складотворних 
плавних та ін. У морфології: 
імен характерна наявність 8 від¬ 
мінків, З родів і З чисел, дієслово 
має розвинену систему часів і спо¬ 
собів. У синтаксисі: наявність син¬ 
тетичних і аналітичних форм. Вив¬ 
чення С. почалося ще в Старод. 
Індії (Паніні, 5—4 ст. до н. е.). 
Дослідження С. на поч. 19 ст. ві¬ 
діграло вирішальну роль у ство¬ 
ренні порівняльно-історичного 
мовознавства. З укр. учених С. 
вивчали Ф. Кнауер, П. Ріттер, 
О. Баранников, М. Калинович. 
Література на С. зародилась 
у Давній Індії. Протягом 1-го тися¬ 
чоліття н. е.— це осн. л-ра в Ін¬ 
дії. Згодом значення С. для л-ри 
поступово зменшується. Твори на 
С. з’являються до останнього ча¬ 
су, хоч активна роль С. в інд. л-рі 
практично почала занепадати бл. 
12 ст., з розвитком л-ри новоінд. 
мовами. До санскритської л-ри 
зараховують і веди, л-ру на прак¬ 
ритах, а також давньоінд. епос— 
поеми <Махабхарата>-, <Рамаяна>-, 
пурани. Найвидатнішими пред¬ 
ставниками давньої санскритської 
л-ри були поет і драматург Ашваг- 
хоша (2 ст.) та драматург Бхаса 
(бл. 4 ст.). Від серед, до кін. 1-го 
тисячоліття світову славу здобули 
драми Калідаси, Бхавабхуті, Шуд- 
ракі, поеми Бхартріхарі та Амару, 
прозові твори Бани та Дандіна, 
а також фольклорні легенди і пере¬ 
кази в літ. обробці <Панчатант- 
ра>, ^Бріхаткатха», чВеталапан- 
чавіншаті>, чШукасаптаті» та ін. 
Незважаючи на певну культову 
спрямованість частини пам’яток, 
санскритська л-ра в цілому дає 
широку панораму сусп. і культур, 
життя народів Індії в найдавніші 
часи і в ранньому середньовіччі. 
На санскр. літературі, на її пое¬ 
тиці базується багато творів новіт¬ 
ньої інд. л-ри. 
Чимало мандрівних сюжетів у 
л-рах народів світу походить із 
санскритської л-ри. Фольклорні 
книги чПанчатантра^, чВеталапан- 
чавіншаті^, ч70 оповідань папуги^ 
та ін. вплинули на різні л-ри на¬ 
родів світу, зокрема лишили^ слід 

творчості Ж. Лафонтена, Й. В. 
ете, Г. Гейне, І. Франка, Лесі 
Українки. Письменники-романти- 
ки в багатьох європ. л-рах викори¬ 
стовували чимало пам’яток сан¬ 

скритської л-ри. Саме романтич¬ 
ній школі санскритська л-ра зав¬ 
дячує поширенням і популяриза¬ 
цією, хоч і в ідеалізованій формі. 
Дослідження санскритської л-ри 
й переклади з С. у нашій країні 
ведуться з кін. 18 ст. В СРСР вив¬ 
ченню санскритської л-ри присвя¬ 
тили свої праці О. Баранников, 
В. Воробйов-Десятовський, Г. Бон- 
гард-Левін, В. Ерман, В. Калья- 
нов, П. Грінцер, О. Сиркін та ін., 
зокрема на Україні — П. Ріттер. 
М. Калинович, О. Білецький. Укр. 
переклади належать 1. Франкові. 
П. Ріттеру. 
Літ.: Иванов В. В., Топоров В. Н. 
Санскрит. М., 1960; Барроу Т. 
Санскрит. Пер. с англ. М., 1976; Се- 
ребряков И. Д. Очерки древнеиндий- 
ской литературм. М.. 1971: Голоси 
стародавньої Індії. Антологія давньо¬ 
індійської літератури. К., 1982. 

В. М. Топоров (мова), 
Ю. В. Покальчук (л-ра). 

САНСОВГНО (Запзоуіпо) Андреа 
(власне — Контуччі; близько 1460, 
Монте-Сан-Савіно, Тоскана — 
1529, там же) — італ. скульптор і 
архітектор епохи Віфзодження. 
Працював у Португалії, Флорен¬ 
ції, Римі та Лорето. Скульптур¬ 
ні твори С.: гробниці А. Сфор- 
ца і Дж. Бассо в церкві Санта- 
Марія дель Пополо в Римі (1506— 
09). Як архітектор брав участь у 
проектуванні купола храму Санта- 
Каса і будівництві Палаццо Апо- 
століно, обидва — в Лорето. 
САНСОВГНО (5ап50УІпо) Якопо 
(власне — Татті; 2.VII 1486, Фло¬ 
ренція — 27.XI 1570, Венеція) — 
італ. архітектор і скульптор Ви¬ 
сокого і Пізнього Відродження. 
Навчався у Флоренції у А. Сансо- 
віно. Працював у Римі (1503—10, 
1518—27), Флоренції (1510—18), 
з 1527 — у Венеції і Падуї (з 1529— 
гол. архітектор Венеціанської рес¬ 
публіки). Споруди С. мальовничі, 
з багатим скульптурним оздоблен¬ 
ням [б-ка Сан-Марко, 1536—54; 
Лоджетта, 1540—45, всі — у комп¬ 
лексі собору св. Марка; Монет¬ 
ний двір (Дзекка), 1536—45; Па¬ 
лаццо Корнер суль Каналь Гран¬ 
де, буд-во почато 1532, всі — у 
Венеції, тощо]. Серед скульптур¬ 
них творів — 4 статуї на фасаді 
Лоджетти, статуї Нептуна і Мар¬ 
са для (Іходів гігантів Палацу 
дожів у Венеції (1554), статуя 
медика Т. Рангоні на фасаді церк¬ 
ви Сан-Джуліано у Венеції (1554). 
сан-стефАнський м й р- 
НИЙ ДбГОВГР 1878 — договір, 
що завершив рос.-тур. війну 1877— 
78 (див. Російсько-турецькі вій¬ 
ни 17—19 століть). Підписаний 
19.11 (З.ПІ) в Сан-Стефано (тепер 
Ешількей поблизу Стамбула). За 
умовами договору Румунії, Сербії 
та Чорногорії, які до того перебу¬ 
вали під владою Туреччини, нада- 

САН-СТЕФАН- 
СЬКИЙ МИРНИЙ 

ДОГОВІР 1878 

А. Сансовіно. 
Мадонна з немовлям 
і свята Анна. Мармур 
1512. Церква св. 
Августіна. Рим. 

Я. Сансовіно. 
Бібліотека Сан-Марко 
у Венеції. 1536—54* 
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САН-СУСІ 

Санталове дерево біле: 
1 — гілка квітучої 
рослини; 
2 — квітка; 
3 — плід. 

Савтоліна кипарисо- 
видна. 

валася незалежність, їхні терито¬ 
рії значно розширювалися, зокре¬ 
ма, Румунія одержала Пн. Добру- 
джу. Боснія і Герцеговина дістали 
автономію у складі Туреччини. 
Болгарію, до складу якої ввійшли 
Фракія і Македонія, було визна¬ 
но авт. князівством, номінально 
залежним від Туреччини. Тур. 
війська виводилися з Болгарії, ро¬ 
сійські залишалися в ній на 2 ро¬ 
ки. До Росії відійшли міста Каре, 
Ардаган, Батумі, Баязет, а також 
Пд. Бессарабія, відторгнута від 
неї за Паризьким мирним догово¬ 
ром 1856. Туреччина зобов’язала¬ 
ся сплатити Росії 310 млн. крб. 
контрибуції, розширити місц. са¬ 
моврядування в Албанії, Епірі та 
Фессалії, здійснити адм. рефор¬ 
ми в тур. Вірменії. С.-С. м. д. ство¬ 
рював сприятливі умови для роз¬ 
витку балканських країн, зокрема 
Болгарії. День підписання догово¬ 
ру вважається в НРБ нац. святом 
— днем визволення від тур. ярма. 
С.-С. м. д. викликав протидію зх. 
держав, насамперед Великобрита¬ 
нії та Австро-Угорщини, невдово- 
лених зміцненням позицій Росії 
на Балканах. Вони домоглися пе¬ 
регляду його на Берлінському 
конгресі 1878. о. В. Долинський. 
САН-СУСГ — палацово-парковий 
ансамбль у Потсдамі (НДР). До 
ансамблю входять: палац Сан- 
Сусі [1745—47, арх. Г. В. Кно- 
бельедорф, прибудови 1841 (у 
центрі — овальний зал, на фасаді 
— пілястри з атлантами, подвір’я з 
напівкруглою колонадою), споруд¬ 
жений у стилі рококо з окремими 
елементами класицизму в інтер’¬ 
єрі (арх. Ф. В. Ердманедорф)]; 
Новий палац (1763—арх. І. Г. 
Бюрінг, Г. Л. Мангер) — в стилі 
барокко; будинок для гостей Ком- 
менс (1765—69, арх. К. Гонтард, 
Ж. Леже); Оранжерея (1850, арх. 
Л. Ф. Гессе, Ф. А. Штюлер). Парк 
у регулярному франц. (з деякими 
частинами в англ. пейзажному) 
стилі. В окремому, т. 3. Новому 
парку — Мармуровий палац з 
бельведером у стилі класицизму 
(буд-во розпочато 1787, арх. К. Гон¬ 
тард, К. Г. Лангганс). Іл. див. на 
окр. аркуші до ст. Німецька Де¬ 
мократична Республіка, т. 7, 
с 432_433 

САНТАгХнО-ГОРЧАКбВА 
Олександра Олександрівна [за 
чоловіком — Горчакова, псевд. — 
Сантагано; 24.1 (5.П) 1842, Гни- 
лище на Харківщині — 25. III 
(7.IV) 1913, Київ] — рос. співач¬ 
ка (сопрано) і педагог. Співу на¬ 
вчалася в Італії. 
В 1867—71 — солістка Київської 
рос. опери. У кін. 70 — на поч. 
80-х рр. гастролювала з власною 
трупою в Італії (1874 поставила 
в Мілані оперу •«Іван Сусанін» 
Глинки). Викладала спів в Одесь¬ 
кому муз. т-ві, Моск. філармоніч¬ 
ному уч-щі, Муз. школі М. Тут- 
ковського в Києві. Серед її учнів — 
Л. Собінов. Перекладала оперні 
лібретто (у т. ч. лібретто опер -«Іван 
Сусанін» — італ., -«Кармен» — 
рос. мовами). ^ І. М. Лисенко. 
сАнта-гертрУда — порода 
великої рогатої худоби м’ясного 
напряму. Виведена в СІЛА в се¬ 
ред. 20 ст. на фермі Санта-Гертру- 
діс штату Техас схрещуванням 
корів июртгорнської породи з бу¬ 

гаями зебу. Тварини цієї порюди 
добре пристосовані до пасовищно¬ 
го утримання, мають міцну будо¬ 
ву тіла, відмінні м’ясні форми, 
у них великі складки на шиї, ве¬ 
ликий підгрудок. Масть вишнево- 
червона, іноді з світлими плямами 
на нижній частині тулуба. Жива 
маса бугаїв 800—1180 кг, корів 
560—620 кг. Молодняк у 18 мі¬ 
сяців досягає живої маси 400—500 
кг. Забійний вихід 63—70%. Тва¬ 
рини середньоспілі, витривалі, при- 

Бугай породи санта-гертруда. 

стосовані до сухого континенталь¬ 
ного клімату, добре витримують 
спеку й холод, в СРСР, зокрема 
на Україну (Асканія-Нова), тва¬ 
рин породи С.-г. завезено 1955— 
56 для розведення і схрещування 
з окремими вітчизн. породами ху¬ 
доби. 
сАнта-клАра — місто в центр, 
частині Куби, адм. ц. провінції 
Вільяклара. Вузол з-ць і автомоб. 
шляхів. 150 тис. ж. (1976). Під¬ 
приємства по вироби. ХОЛОДИЛЬНИ¬ 

КІВ, газових плит, запчастин. Текст, 
і харчосмакова (тютюнова і вино¬ 
робна) промисловість. Торг, центр 
с.-г. району. Центр, університет. 
Засн. у 17 ст. 
САНТА-КРУС — місто на Сх. 
Болівії, адм. ц. департаменту Сан- 
та-Крус. Розташований на р. Пі- 
рай. Залізнична станція, вузол ав¬ 
томоб. шляхів. 135 тис. ж. (1971). 
Харчосмакова (цукр., тютюнова, 
шоколадна, ромова), деревообр., 
шкіряна пром-сть. Поблизу міста, 
у Ель-Пальмарі — нафтоперероб¬ 
ка. Центр с.-г. району. Ун-т. С.-К. 
засн. 1560. 
сантАли — найчисленніший з 
народів мунда, який живе в Індії. 
Чисельність — 4,47 млн. (1978, 
оцінка). Мова — санталі, нале¬ 
жить до мов мунда. За релігією 
С.— індуїсти. В С. зберігаються 
пережитки первіснообщинних від¬ 
носин. Осн. заняття С.— земле¬ 
робство; займаються також мис¬ 
ливством і збиральництвом. Бага¬ 
то С. працює на плантаціях, під¬ 
приємствах, вугільних копальнях, 
портовими робітниками. 
санталове Д£РЕВ0, сандало¬ 
ве дерево (Запіаіиз) — рід рослин 
родини санталових. Тропічні де¬ 
рева висотою до 10 м. Бл. 10 ви¬ 
дів, пошир, в Австралії, Індії, на 
о-вах Полінезії. Найпоширеніше — 
С. д. біле (Запіаіит аІЬит) — віч¬ 
нозелене, напівпаразитичне дере¬ 
во з дуже запашною деревиною. 
Листки супротивні, ланцетні, з 
двох кінців звужені. Квітки дріб¬ 
ні, зібрані в китиці, іржасто-пур¬ 
пурного кольору. Деревину С. д. 
використовують для виготовлення 
декоративних скриньок, віял то¬ 
що; з деревини одержують також 

ароматичну ефірну олію — санта- 
лол, яку використовують у пар- 
фюмерній промисловості. 
САНТАНДбР — місто на Пн. Іс¬ 
панії, адм. ц. провінції Сантандер. 
Мор. порт на березі Біскайської 
зат. Вузол з-ць і автомоб. иіляхів. 
162 тис. ж. (1974). Підприємства 
металург., металообр., маш.-буд. 
(зокрема, суднобудівної), нафто¬ 
переробної, хім., паперової, текст., 
харч. (у т. ч. рибообробної) 
пром-сті. Ун-т. В районі С.— ку¬ 
рорти. Готичний собор 13 ст. С. 
відомий з часів Римської імперії. 
сАнта-фе — місто в центр, 
частині Аргентіни, адм. центр про¬ 
вінції Санта-Фе. Порт на р. Пара¬ 
ні, доступний для мор. суден. Ву¬ 
зол з-ць і автошляхів. 245 тис. ж. 
(1975). Розвинуті м’ясохолодобій- 
на і борошномельна пром-сть. Шкі¬ 
ряно-взуттєві, деревообр., текст, 
підприємства. Вироби, дубильно¬ 
го екстракту з дерев кебрачо. Ун-т. 
Санта-Фе засн. 1573. 
САНТАЛ НА (Запіауапа) Джордж 
(16.ХІІ 1863, Мадрід — 26.ІХ 
1952, Рим) — амер. філософ-ідеа- 
ліст, письменник. Іспанець за по¬ 
ходженням. У 1872—1912 жив у 
США; професор Гарвардського 
ун-ту (з 1907). Філос. погляди С. 
сформувалися під впливом амер. 
неогегельянства та прагматизму. 
На поч. 20-х рр. примкнув до 
критичного реалізму. Основу фі¬ 
лос. системи С. становила концеп¬ 
ція •«ідеальних сутностей^, які він 
тлумачив у дусі ідей Платона. 
Розглядав матерію як •«хаотичний 
потік буття», поєднуючись з яким 
«сутності» породжують чуттєві 
предмети й речі, в етиці виступав 
з позицій ескапізму. За політ, 
поглядами С. — противник демо¬ 
кратії, прибічник влади еліти. 
Основні твори: «Життя розуму» 
(1905—06), «Царство буття» (1927 
—40), роман «Останній пурита¬ 
нин» (1935). /. в. Биико. 
САНТЙМ (франц. сепііте, від 
сепі — сто) — розмінна монета 
Франції (дорівнює */іоо франц. 
франка), Алжіру (^/юо алжір. ди¬ 
нара), Бельгії (7іоо бельг. фран¬ 
ка), Малі (*/іо малійського 
франка), Швейцарії (*/іоо швейц. 
франка, ін. назва його в Швейца¬ 
рії — рап) та ін. країн. 
САНТИМЕТР (франц. сепіітеїге), 
см, ст — сота частина метра. Осн. 
одиниця довжини у еге системі 
одиниць. 
САНТО-ДОМГНГО — столиця 
Домініканської Республіки, голов¬ 
ний екон., політ, і культур, центр 
країни. Розташоване на Пд. Сх. 

Санто-Домінго. Готель «Ярагуа». Ар¬ 
хітектори Г. і А. Гонсалеси. 1943. 
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о. Гаїті. Мор. порт на узбережжі 
Карибського м., вузол з-ць і авто- 
моб. шляхів, міжнар. аеропорт. 
Понад 1 млн. ж. (1980). Засн. 1496 
під назвою Нова Ізабелла. З 1844— 
столиця Домініканської Республі¬ 
ки. В 1916—24 окуповане СІЛА. 
В 1936—61 наз. Сьюдад-Трухільйо 
(за прізвищем диктатора Доміні¬ 
канської Республіки). В кін. 50-х 
рр. у С.-Д. відбулися збройні 
виступи проти диктаторського ре¬ 
жиму. В 1965 у місті відбулося 
заг.-нар. повстання проти військ, 
хунти, що перебувала при владі. 
Розвинуті харчосмакова (цукр., 
шоколадна, ромова, олійницька, 
тютюнова, миловарна) пром-сть. 
Текст., швейні, цем., шкіряно-взут¬ 
тєві, лісопильні і меблеві підпри¬ 
ємства. Нац. та автономний ун-ти. 
Домініканська академія. Акаде¬ 
мія історії. Нац. і Муніципальна 
бібліотеки. Нац. музей, Нац. 
художня галерея. Театр. С.-Д.— 
міжнар. курорт і туристський 
центр. Архіт. пам’ятки: споруди у 
стилі, перехідному від готики 
до Ренесансу — башта Торре дель 
Оменахе (1503—07), замки-палаци 
Каса дель Альміранте (1510—14, 
тепер Нац. музей) і Кордон (16 
ст.), собор з гробницею X. Колум- 
ба (1-а пол. 16 ст.), палац Каса де 
Енгомбе (1535), міські мури (1543 
—1702). Серед будівель 20 ст.— 
театр (1913), готель«Ярагуа>-(1943). 
САНТОЛГНА (Запіоііпа) — рід 
рослин родини складноцвітих. 
Трави або півкущі. Листки дрібні 
чергові зубчасті або перисторозсі- 
чені; мають сильний приємний 
запах. Квітки трубчасті, білі або 
жовті, зібрані в дрібні суцвіття. 
Бл. 10 видів пошир, п^еважно в 
Середземномор’ї. В СРСР культи¬ 
вується як декоративний один вид: 
С. кипарисовидна (5. 
сЬатаесурагіззиз) — вічнозелений 
сріблясто-сірий повстистий пів¬ 
кущ; походить з Пд. Європи; ви¬ 
користовується для килимових 
клумб як бордюрна рослина. 
сан-томЄ — СТОЛИЦЯ Сан-Томе 
і Пршсіпі. Порт на Пн. Сх. о. Сан- 
Томе в Гвінейській зат. Атлантич¬ 
ного ок. 3-цею сполучений з ра¬ 
йонами плантацій. 5,7 тис. ж. 
(1980). Невеликі підприємства, 
гол. чин. по переробці с.-г. про¬ 
дукції. 
САН-ТОМЄ і ПРГНСІПІ, Демо¬ 
кратична Республіка Сан-Томе і 
Прінсіпі — держава на островах 
тієї ж назви в Гвінейській зат. Ат¬ 
лантичного ок. Понад 90% нас.— 
африканці банту (вихідці гол. чин. 
з Анголи і Габону). Офіц. мова — 
португальська. 
Державний лад. С.-Т. і П.— рес¬ 
публіка. Глава держави і уряду — 
президент. Законодавчий орган — 
однопалатна Національна нар. 
асамблея, що обирається населен¬ 
ням на 5 років: виконавчий — 
уряд. 
Природа. Острови вулканічного 
походження. Поверхня гориста, 
заввишки до 2024 м (о. Сан-Томе). 
На о. Сан-Томе клімат тропічний 
(з сухим та дощовим сезонами), на 
о. Прінсіпі — екваторіальний, по¬ 
стійно вологий. Пересічні місячні 
температури від -|-23 до -|-27®. Опа¬ 
дів від 1000 до 3000 мм на рік. 
Поширені вологі тропічні ліси, 
мангрові зарості. 

Історія. Острови відкрито порту¬ 
гальцями в 15 ст. З того часу стали 
колонією Португалії. Населення 
островів вело тривалу нац.-виз¬ 
вольну боротьбу проти колоніза¬ 
торів. З 1960 її очолював К-т виз¬ 
волення С.-Т. і П. (з 1972 — Рух 
за визволення о-вів С.-Т. і П.). В 
1951 Португалія проголосила С.-Т. 
і П. своєю < заморською провін¬ 
цією», 1972 надала їм місц. автоно¬ 
мію. Після повалення фашист, 
режиму в Португалії (1974) С.-Т. 

і П. 12.УП 1975 здобули незалеж¬ 
ність. У 1975 С.-Т. і П. встановили 
дипломатичні відносини з СРСР. 
Уряд С.-Т. і П. висітпає за будів¬ 
ництво суспільства без експлуата¬ 
ції людини людиною, проводить 
демократичні перетворення. С.-Т. 
і П. проводять антиімперіалістич¬ 
ну зовн. політику, виступають за 
розвиток всебічного співробітницт¬ 
ва з соціалістичними і прогресив¬ 
ними афр. країнами, за підтримку 
нац.-визв. руху. С.-Т. і П.— 
член ООН (з 1975), член Органі¬ 
зації африканської єдності. Прав¬ 
ляча і єдина в країні політ, орг- 
ція — Рух за визволення островів 
Сан-Томе і Прінсіпі. Засн. 1960. 
Господарство. С.-Т. і П.— агр., 
економічно слаборозвинута краї¬ 
на. За роки незалежності проведе¬ 
но агр. реформу, створюються ко¬ 
оперативи, націоналізовано відді¬ 
лення португ. банку, під контроль 
д-ви взято пром. підприємства й 
зовн. торгівлю, встановлено міні¬ 
мум заробітної плати тощо. Осно¬ 
ва економіки — плантаційне г-во. 
На експорт вирощують (збір, тис. 
т, 1980): боби какао — 8,1, каву — 
0,08 (1979), банани — 2,0, олійну 
і кокосову (5 тис. т копри) пальми, 
хінне дерево. Гол. продовольчі 
культури — просо, маніок, кукуру¬ 
дза, ямс. Тваринництво розвинуте 
слабо, розводять велику рогату 
худобу, овець, кіз, свиней. Рибаль¬ 
ство (1,5 тис. т риби, 1979). Невели¬ 
кі підприємства по переробці с.-г. 
сировини (в т. ч. борошномельні, 
олійницькі), риби, деревообробні, 
по вироби, вапна, безалкогольних 
напоїв та ін. Довж. автошляхів — 
287 км, у т. ч. 199 км — з твердим 
покриттям. На о. Сан-Томе — вузь¬ 
коколійна з-ця, аеропорт. Гол. 

мор. порти — Санту-Антонью та 
Порту-Алегрі. Вивозять какао (бл- 
90% експорту), каву, копру, ядра 
пальмових горіхів та ін.; довозять 
продовольство, нафтопродукти, 
пром. товари. Осн. торг, партне¬ 
ри — Португалія, Нідерланди, 
СІЛА, ФРН, Ангола. Розвиваються 
торг, відносини з СРСР. Грош. оди¬ 
ниця — добра. 40,1 добри = 1 до¬ 
ларові СІЛА. Н. А. Войлошникова. 

Освіта. В 1975 понад 85% нас. було 
неписьменним. Проголошено обо¬ 
в'язкове навчання дітей віком від 
6 до 12 років. Поряд з державними 
діють приватні школи. Поч. шко¬ 
ла — 4-річна, середня — 5-річна 
(2 -І- 3). Навчання проводиться 
португ. мовою. Профес. підготовка 
здійснюєі'ься на базі поч. або не¬ 
повної серед, школи. В країні 
розгорнуто широку кампанію по 
ліквідації неписьменності. 
Літ.: Страньї и народьі. Африка. За- 
падная и Центральная Африка. М.. 
1979. 

САНТбНСЬКИЙ ВІК І Лрус 
[від лат. Запіопіа — Сантонія 
(область у Галлії)] — четвертий вік 
пізньокрейдової епохи та відклади, 
що утворилися в той час. На Укра¬ 
їні відклади С. я. (мертелі, крейда, 
вапняки, рідще піски і глини) по¬ 
ширені на більшій частині терито¬ 
рії, за винятком найбільш підвище¬ 
них ділянок Українського щита. 
Донецького кряжа і Кримських 
гір. їхня потужність до 200 м. 
З відкладами С. я. пов’язані по¬ 
клади фосфоритів. Див. також 
Крейдовий період і крейдова сис¬ 
тема. 
САНТУС — місто на Пд. Сх. Бра¬ 
зі лії. Мор. порт на узбережжі бух¬ 
ти Сантус Атлантичного ок., ву¬ 
зол з-ць. 345,5 тис. ж. (1970). Роз¬ 
винуті цукр., консервна, борошно¬ 
мельна галузі харч, пром-сті. Ме¬ 
талообробка. Текст, пром-сть. В 
районі С.— нафтопереробка, ви¬ 
роби. асфальту, мінеральних доб¬ 
рив. ТЕС, ГЕС. Через порт С. ви¬ 
возять більшу частину кави, що 
її виробляють в країні. С. засн. 
1545. 
САНТУШ (душ Сантуш; сіоз 5ап- 
І05) Жозе Едуарду (н.28.УПІ 1942, 
Луанда) — політ, і держ. діяч 
Нар. Республіки Анголи (НРА). 
Н. в сім’ї робітника. Вищу освіту 
здобув в СРСР, інженер-нафто- 
вик. З 1961 — член Нар. руху за 
визволення Анголи (МПЛА). З 
1974 — член ЦК і Політбюро ЦК 
МПЛА. В 1977—79 — секретар 
ЦК МПЛА — Партії праці. В 
1975—78 — міністр закорд. справ, 
1978—79 — міністр планування і 
голова Нац. планової комісії. З 
1979 — президент, глава уряду, 
голова Нар. зборів і головнокоман¬ 
дуючий збройними силами НРА, 
голова МПЛА — Партії праці. 
САНТЬЯГО, Сантьяго-де-лос-Ка- 
бальєрос — місто на Пн. Доміні¬ 
канської Республіки, адм. ц. пров. 
Сантьяго. Розташований на р. Яке- 
дель-Норте. Залізнична ст. 155,2 
тис. ж. (1970). Харчосмакова (об¬ 
робка кави, виготовлення шокола¬ 
ду, олії, тютюнових виробів), 
хім. і текст, пром-сть. Торг, центр 
с.-г. району. Ун-т (засн. 1538). 
САНТЬЯГО — столиця Чілі, гол. 
політ., екон. і культур, центр краї¬ 
ни. Розташований на р. Мапочо 
біля підніжжя Анд. Вузол з-ць 

САНТЬЯГО 

Герб Сан-Томе 
і Прінсіпі. 

САН-ТОМЕ 
І ПРІНСІПІ 

Площа — 964 км' 

Населення — 90 тис. 
чол. (1980, оцінка) 

Столиця — 
м. Сан-Томе 

Сантьяго (Чілі). Крита 
галерея церкви монас¬ 
тиря Сан-Франсіско. 
16—17 ст. 
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і автомоб. шляхів. 4 аеропорти. 
1,7 млн. ж. (1979). Засн. 12.11 
1541 ісп. завойовниками як форте¬ 
ця. Після проголошення незалеж¬ 
ності Чілі (1818) — столиця рес¬ 
публіки. З поч. 20 ст.— пром. 
центр країни. З приходом до вла¬ 
ди уряду Нар. єдності на чолі з 
С. Альенде Госсенсом (листопад 
1970) С. став центром гострих кла¬ 
сових боїв між прибічниками уря¬ 
ду і опозицією. 11.IX 1973 в столи¬ 
ці відбувся заколот реакційної 
вояччини, що повалила уряд Нар. 
єдності і встановила в країні ре¬ 
жим фашист, типу. Підприємства 
маш.-оуд. і металообр., електро- 
тех., хім., фарм., гумової, текст., 
швейної, шкіряно-взуттєвої, полі¬ 
граф., харч, пром-сті. Чілійський, 
Католицький, Тех. держ. ун-ти, 
школа прикладного мистецтва, 
Нац. консерваторія, військ, уч-ще. 
АН Чілі, академії мовознавства, 
природничих наук, історії та ін. 
наукові заклади. Нац. та ін. б-ки. 
Музеї: Національний, істор., На¬ 
ціональний красних мистецтв. На¬ 
ціональний природничої історії. 
Серед архіт. пам’яток: у стилі ба¬ 
рокко—собор (1541—1619; 1780 
—99, арх. X. Тоеска-і-Річі), 
ратуша (1775—1807, арх. Тоес- 
ка-і-Річі, М. де Хара Кемада), 
монастир Сан-Франсіско (1572— 
1618); церкви Сйн-Агустін (кін. 16, 
перебудовано в 19 ст.), Ла Мер- 
сед (1566, перебудовано 1795, 
арх. Тоеска-і-Річі та ін.); у стилі 
класицизму—Монетний двір (пре¬ 
зидентський палац Ла Монеда; 
1780—1805, арх. Тоеска-і-Річі, А. 
Кабальєро), Нац. конгрес (1-а 
пол. 19 ст., арх. А. К. Монт). У 
місті багато будівель у дусі еклек¬ 
тизму і в стилі модерн: Католиць¬ 
кий ун-т Чілі (1854—74, арх. Л. 

САНТЬЯГО 

_?•“ 

Ло-Прадо-Арріба 

1 Нацс*<а''»>‘і*и чс-Ч'«г: 
2Собср 

3 Архіг-иінопський па-і^ 

4 иернм Са«’с-Лс»'^гс 

5 Най сімальми^ к'.см. 

мистеи-Р 

6 Нац'Сиа'іьиа нс--е(>е«:'ог>я 

7 Оперний театр 

8Тватр.:іт репс" 

9 Цернаа Мерсел 

10 Театр імпер'С* 

11 Теа’р .Мар,- 

12 .Театре муис'пая** 

Ено, Ф. Вівасета); Муніципальний 
театр (1853, арх. К. Ф. Брюне 
де Бен; новий будинок — 1873, 
арх. Е. Келлі); вокзал Мапочо 
(1890) і Торг, біржа (1917) — обид¬ 
ва арх. Е. Жек’є; Палац трибуна¬ 
лів (1905—11, арх. Е. Дуайєр, А. 
Шаде), будинок М-ва соціального 
забезпечення (1930, арх. Р. Гонса- 
лес Кортес) та ін. Рисами сучасної 
архітектури позначені комплекси 
будівель Екон. комісії ООН для 
країн Лат. Америки (1960—66, арх. 
Е. Дуарт) та ін. 
САНТЬ^ГО-ДЕ-КУБА — місто на 
Пд. Сх. Куби, адм. центр провін¬ 
ції Сантьяго-де-Куба. Другий (піс¬ 
ля Гавани) за значенням пром. 
центр і мор. порт країни. 322 тис. 
ж. (1976). Розвинута харч, (тютю¬ 
нова, цукр., рибоконсервна, вино¬ 
робна) пром-сть. Нафтопереробний 
з-д (на довізній сировині). Судно¬ 
будування і металообробка. Хім., 
цем., шкіряно-взут., текст, під¬ 
приємства. ТЕС. В районі міста — 
видобування мідної руди. Ун-т. 
С.-д.-К. засн. 1514. 
САН-ФРАНСГеКУ — ріка у Пд. 
Америці, в Бразілії. Довж. бл. 
2896 км, площа бас. 600 тис. км*. 
Бере початок на Бразільському 
плоскогір’ї, впадає в Атлантичний 
ок. Порожиста, утворює водоспади 
(найбільший — Паулу-Афонсу, 
вис. 84 м). Живлення дощове. Ха¬ 
рактерні високі літні наводки. Пе¬ 
ресічна витрата води у серед, те¬ 
чії бл. 3000 м^/с. У дощовий пе¬ 
ріод судноплавна від м. Пірапора 
до м. Жуазейру. На С.-Ф. — ГЕС 
Трес-Маріас та Паулу-Афонсу. В 
бас. нижньої течії — видобування 
НсІС^ХИ 
САН-ФРАНЦГеКО — МІСТО на 
Зх. СІЛА, в штаті Каліфорнія. 
Розташоване на вузькому півост¬ 
рові, який відділяє від Тихого ок. 
затоку Сан-Франціско. Один з 
найбільших мор. портів країни, 
вузол з-ць і автошляхів; З аеропор¬ 
ти (у т. ч. міжнародний). 665 тис. 
ж. (1975). Разом з передмістями 
(Окленд, Берклі, Річмонд та ін.) 
утворює аглом^ацію С.-Ф. з нас. 
7,2 млн. ж. (19/6). В 1776 на місці 
сучас. С.-Ф. було засновано ісп. 
торг, поселення, що пізніше ді¬ 
стало назву Йєрба-Буена. 
Під час війни за незалежність 
іспанських колоній в Америці 
1810—26 район затоки С.-Ф. 
ввійшов до складу незалежної 
Мексіки. В ході ісп.-амер. війни 
1846—48 захоплений амер. вій¬ 
ськами. З 1847 місто має сучас. наз¬ 
ву. В 1945 на міжнар. конферен¬ 
ції в С.-Ф. засновано Організацію 
Об'єднаних Націй {ООН). У С.-Ф. 
було підписано Сан-Франціський 
договір 1951. С.-Ф.— один з най¬ 
більших центрів робітн. руху 
СІЛА. Найрозвинутіші машинобу¬ 
дування та металообробка (судно-, 
військове, аерокосмічне приладо¬ 
будування, вироби, електронного 
устаткування та ін.). Нафтопере¬ 
робна, металург., хім., поліграф., 
харч, пром-сть. У С.-Ф. розташо¬ 
вані правління великих банків та 
монополістичних об’єднань СІЛА. 
З ун-ти, у т. ч. ун-т Сан-Франціс- 
ко. Мед. центр Каліфорнійського 
ун-ту, консерваторія та ін. вузи. 
Каліфорнійська АН, н.-д. ін-т мед. 
наук та ін. наук, заклади. Публіч¬ 
на, юридична, університетські та 

ін. б-ки. Музеї: Сан-Франціський 
музей мистецтва. Центр мистецтва 
і культури Азії, красних мистецтв 
та ін. Театри. Інститут музики і 
красних мистецтв, Япон. і Кит. 
культурні центри. Збереглися бу¬ 
дівлі часів іспанського колоніаліз¬ 
му, в т. ч. церква монастиря <Мі¬ 
сія Долорес» (1782—91). Серед 
споруд 20 ст.: Палац красних мис¬ 
тецтв (1915, арх. Б. Мейбек), 
Холідей-білдінг (1917—18, арх. 
У. Дж. Полк), госпіталь Маймоні- 
да (1946, арх. Е. Мендельзон), ма¬ 
газин В. Морріса (1948—50, арх. 
Ф. Л. Райт), <Трансамеріка-біл- 
дінг» (1972, арх. П. Беллускі), 
житл. комплекс Голден-Гейтуей 
(1955—70), готель <Рідженсі-Хай- 
єтт» (1973, арх. Дж. Портмен), 
чПасіфік дізайн-центр> (1980, арх. 
Ц. Пеллі). Видатні інж.-будівель¬ 
ні споруди — міст Сан-Франціско 
— Окленд через затоку Сан-Фран¬ 
ціско 0936, заг. довжина — бл. 
13 км) і міст через протоку Золоті 
Ворота — «Голден Гейт» (1937, інж. 
О. Амман та ін.). Серед цам’ят- 
ників — меморіальна башта Койт- 
Тауер. 
САН -ФРАНЦГСЬКА КОНФЕ¬ 
РЕНЦІЯ 1945 — конференція дер¬ 
жав — засновниць Організації Об'¬ 
єднаних Націй (ООН). Відбувала¬ 
ся з 25.IV по 26.VI. Скликана від 
імені СРСР, СІЛА, Великобрита¬ 
нії, Китаю для проведення в життя 
рішень Кримської конференції 
1945 щодо підготовки Статуту ООН 
(відповідно до пропозицій, вироб¬ 
лених Думбартон-Окс конферен- 
и.єю 1944). В роботі С.-Ф. к. 
орали участь і підписали Статут 
ООН представники 50 країн (вва¬ 
жаються д-вами — засновницями 
ООН), в т. ч. СРСР, УРСР, БРСР. 
Конференція розглянула питання 
про мету та принципи ООН, струк¬ 
туру і повноваження її органів, 
прийняла рішення про включення 
мандатних територій (див. Ман¬ 
датна система) до системи опіки 
міжнародної, заснувала Міжна¬ 
родний суд ООН та ін. Статут 
ООН було підписано 26.VI 1945 
(набрав чинності 24.X 1945). З 
того часу 24 жовтня щороку від¬ 
значається як День Об’єднаних 
Націй. 
САН-ФРАНЦГСЬКИЙ ДбГО- 
вГр 1951 — сепаратний мирний до¬ 
говір 48 держав з Японією. Підпи¬ 
саний 8.їх на конференції в Сан- 
Франціско. Був підготовлений, 
всупереч Потсдамській деклара¬ 
ції 1945 і ряду союзницьких угод, 
урядами СІЛА і Великобританії без 
залучення ін. великих д-в, що бра¬ 
ли участь у війні з Японією. КНР, 
КНДР, МНР і ДРВ не були запро¬ 
шені на конференцію. Індія і Бір¬ 
ма відмовилися від участі в кон¬ 
ференції. СРСР, вважаючі^ що 
договір не гарантує миру, оезпе- 
ки і демократичного розвитку Япо¬ 
нії, не підписав його. Договір не 
підписали також Польща і Чехо- 
словаччина. 
САН-ХОСЕ — столиця Коста- 
Ріки, гол. політ., промисловий 
і культурний центр країни. Роз¬ 
ташоване на Панамериканському 
шосе, з-цею сполучене з портами 
Лімон (на Карибському м.) та 
Пунтаренас (на Тихому ок.). По¬ 
близу міста — аеропорт Ель-Ко- 
ко. 228,3 тис. ж. (1977). Метало- 
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обр., текст., шкіряно-взут., тютю¬ 
нова і харч, пром-сть. Центр с.-г. 
району по вироби, кави. Ун-т 
Коста-Ріки. Академія лінгвістики, 
Академія історії та географії. 
Над. б-ка. Над. музей, Над. теа¬ 
тральна галерея. Театри. С.-Х. 
засн. 1737—38. 
САН-Х0С£ — місто на Зх. США, 
в штаті Каліфорнія в районі Сан- 
Фрапціско. Вузол з-дь. 574 тис. 
ж. (1976). Розвинуті радіоелектрон 
на, ракетна і воєнна пром-сть. 
Вироби, устаткування для харч, 
та нафтопереробної пром-сті, дем. 
і харч, підприємства (виноробні, 
фрукто- і овочеконсервні). С.-Х. 
засн. 1777. 
сан-хуАн — місто на Зх. Арген- 
тіни, адм. ц. провінції Сан-Хуан. 
Розташований на р. Сан-Хуані. 
Вузол з-ць і автомоб. шляхів. 
218 тис. ж. (1975, з передмістями). 
Підприємства харч, і дем. пром-сті. 
Центр значного с.-г. району (вино¬ 
градарство й виноробство). Засн. 
1562. 
САН-ХУАН — адм. ц. Пуерто- 
Ріко. Розташований на пн. узбе¬ 
режжі о. Пуерто-Ріко. Мор. порт, 
вузол автомоб. шляхів, аеропорт 
(Ісла Верде). 1022 тис. ж. (1977, з 
передмістями). Розвинута харчо¬ 
смакова (зокрема, цукр. і тютю¬ 
нова) пром-сть. Нафтопереробні, 
хім., текст., швейні й взут. під¬ 
приємства. Ун-т Пуерто-Ріко, Ака¬ 
демія ісп. мови, Ін-т пуерторікан- 
ської культури. Б-ка ун-ту. Музеї, 
у т. ч. Військовий над. гвардії, 
красних мистецтв, реліг. мистецт¬ 
ва та ін. Театри. Архіт. пам’ятки 
16—18 ст. С.-Х. засн. 1508 під наз¬ 
вою Капарра. 
САП, Тонлесап — найбільше озеро 
на п-ові Індокитай, у Кампучії. 
Площа залежно від водності коли¬ 
вається від 2,5—З тис. км^ до 10 
тис. км^, глиб.— від 1—2 м до 
10—14 м. Річка Сап з’єднує озеро 
з р. Меконгом і регулює його стік 
під час мусонних дощів. Багате 
на рибу. Воду використовують для 
зрошування. Поблизу С.— па- 
м ’ятка кхмерської архітектури 
Ангкор. 
САП — інфекційне захворювання 
людини і тварин. Збудник — па¬ 
личка Рзеисіотопаз таїїеі. До ор¬ 
ганізму людини збудник С. прю- 
никає через ушкоджену шкіру і 
слизові оболонки, а також повітря¬ 
но-крапельним шляхом при кон¬ 
такті з хворою твариною або інфі¬ 
кованими предметами. Інкубацій¬ 
ний період триває 1—5 днів. Пере¬ 
біг хвороби гострий або хронічний 
з місцевою реакцією і без неї. При 
С. з місцевою реакцією на місці 
проникнення збудника утворюєть¬ 
ся неболючий червоний вузлик 
(папула), що швидко перетворю¬ 
ється на виразку. З течією крові 
збудник С. розноситься по орга¬ 
нізму і викликає гнійні ураження 
різних органів. Ознаками С. є: 
підвищення т-ри тіла, біль у м’я¬ 
зах і суглобах, алергія, хворого 
морозить, на тілі з’являються без¬ 
болісні абсцеси, що згодом пере¬ 
творюються на виразки. Хронічна 
форма тягнеться роками. Ліку¬ 
вання обов’язково в стаціонарі. 
В СРСР і багатьох ін. країнах сві¬ 
ту С. практично ліквідовано. С. 
у тварин протікає пеі>еважно 
V хроніч. формі і характеризується 

розвитком специфіч. вузликів та 
виразок у легенях, на слизовій 
оболонці дихальних шляхів і на 
шкірі. Хворіють коні, осли, мули, 
зебри, рідше хижаки з родини ко¬ 
тячих, верблюди. Інкубаційний 
період 2—З тижні. Джерело ін¬ 
фекції — хворі тварини, від яких 
збудник С. може передаватись че¬ 
рез забруднені корми, воду, гній, 
предмети догляду, збрую. Розріз¬ 
няють легеневу, носову і шкірну 
форми С. у хворих тварин вини¬ 
кають гарячка, кашель, виразки і 
рубці на слизовій оболонці носа, 
збільшуються підщелепні та під¬ 
шкірні лімфатич. вузли тощо. Че¬ 
рез 2—З тижні тварина гине. Діаг¬ 
ноз встановлюють на основі клі- 
ніч. ознак, бактеріологіч. і сероло- 
гіч. досліджень та алергічної про¬ 
би малеїном (офтальмореакція). 
Заходи боротьби. Методи 
лікування не розроблені. При ви¬ 
явленні хвороби г-во карантину- 
ють, всіх хворих і позитивно реа¬ 
гуючих на С. тварин забивають, 
приміщення та інвентар дезинфі¬ 
кують. В СРСР хворобу ліквідо¬ 
вано, але з профілактичною ме¬ 
тою 2 рази на рік повсюдно про¬ 
водять поголівне обстеження коней 
на сап. 
САПАТА (Тараса) Еміліано (8.VIII 
1879, Сан-Мігель-Аненекуїлько, 
щт. Морелос — 10.IV 1919, побли¬ 
зу м. Куернавака)— діяч Мексі- 
канської революції 1910—17. Н. 
в сел. сім’ї. З 1910 очолював зброй¬ 
ні виступи селян на Пд. Мексіки. 
Висунув (28.XI 1911) революц. 
чПлан Аяли», що передбачав кон¬ 
фіскацію земель ворогів револю¬ 
ції та ліквідацію великої зем. 
власності за викуп, наділення се¬ 
лян землею. С. вів послідовну ба¬ 
гаторічну боротьбу за здійснення 
цієї прюграми. З грудня 1914 до 
грудня 1915 (з перервою) загони 
революц. селянства під команду¬ 
ванням С. і Ф. Вільі вели бороть¬ 
бу за столицю Мексіки. Під тиском 
широкого сел. руху в мекс. консти¬ 
туцію 1917 було внесено ряд пунк¬ 
тів програми С. По-зрадницькому 
вбитий реакціонерами. 
САП£ГИ —боярсько-магнатський, 
з 17 ст.—князівський рід Велико¬ 
го князівства Литовського, Речі 
Посполитої, у 18—20 ст. — Рос. 
імперії та Австрії. С. були вихід¬ 
цями із Смоленщини. В 16—17 ст. 
обіймали найважливіші держ. по¬ 
сади в Литві, володіли величезни¬ 
ми маєтностями в Литві, Білорусії 
і на Україні. Найвідоміші: Лев 
Іванович С. (1557—1633) — 
великий лит. канцлер (з 1589). В 
1588 видав 3-ю редакцію литов¬ 
ських статутів. Один з організа¬ 
торів і учасник польс. інтервенції 
в Росії поч. 17 ст. Брав участь в 
укладенні Деулінського перемир'я 
1618; КазимирЛевС. (1609— 
56) — підканцлер Литви (з 1645). 
Брав участь в укладенні Полянов- 
ського миру 1634; ПавлоЯнС. 
(бл. 1610—65) — великий лит. геть¬ 
ман (з 1656), активний учасник 
воєнних дій польс. війська під час 
визвольної війни українського на¬ 
роду 1648—54 і рос.-польс. війни 
1654—67: А дам С. (1828—1903) 
— польс. політ, діяч, спочатку 
прихильник відокремлення Гали¬ 
чини від Австрії, згодом — авто¬ 
номії Галичини в складі Австрії. 

САПЕРИ (франц. зареигз, від 
зарег — вести підкоп) — військово¬ 
службовці саперних (інженерно- 
саперних) частин і підрозділів, 
яких включають до складу стрі¬ 
лецьких, механізованих, танкових, 
повітрянодесантних частин і з’єд¬ 
нань. Існують у складі армій усіх 
д-в. С. мінують (розміновують) 
місцевість, приміщення, споруди; 
будують оборонні рубежі, шляхи, 
мости тощо. Загони воїнів, які 
робили рови, завали та підкопи під 
час облоги фортець і міст, відомі 
ще у військах старод. Сходу, Греції, 
Риму. В Росії частини С. було ство¬ 
рено за Петра І. Під час Великої 
Вітчизн. війни у Рад. Армії з 
жовтня 1941 діяли саперні армії; 
восени 1942 їх розформовано, ча¬ 
стини і з’єднання передано фрон¬ 
там. Частини С. стали базою фоР“ 
мування інженерних військ. 
САПЕРІВ ПОВСТАННЯ 1905 — 
одне З перших повстань у царській 
армії під час революції 1905—07 у 
Києві. Почалося 18.ХІ (1.ХІІ). 
Безпосереднім приводом до пов¬ 
стання був арешт саперів-зв’язків- 
ців, які відмовилися замінити 
страйкуючих працівників київ, 
телеграфу. 17 (ЗО).ХІ солдати 3-ї 
роти 5-го понтонного батальйону 
на знак солідарності із заарешто¬ 
ваними не вийшли на заняття, ви¬ 
сунувши перед командуванням 
вимоги звільнити заарештованих 
саперів, усунути командира роти 
тощо. Серед солдатів розповсюджу¬ 
валася листівка Київ, військ, орг- 
ції РСДРП, яка закликала їх ак¬ 
тивно включитись у революц. бо¬ 
ротьбу. Ввечері відбулася нарада 
представників військ, частин і 
військ, орг-ції РСДРП, де було 
обрано для керівництва повстан¬ 
ням Військ, раду, яку очолив 
підпоручик Б. П. Жаданівський. 
Вранці 18.XI (1.ХІІ) озброєні сол¬ 
дати трьох рот 3-ї саперної брига¬ 
ди (бл. 800 чол.), розташованої на 
Печорську, під командуванням 
Б. П. Жаданівського вирушили 
вулицями міста, щоб з’єднатися з 
ін. військ, частинами і робітника¬ 
ми. По дорозі до них приєднали¬ 
ся солдати ін. рот саперного й 
понтонного батальйонів, муз. ко¬ 
манда 125-го Курського піх. пол¬ 
ку, група робітників з-ду < Арсе¬ 
нале. Військ, влада міста кинула 
на придушення виступу 6 сотень 
козаків, які намагалися зупинити 
збройну демонстрацію. До повстан¬ 
ців приєдналися робітники Пів- 
деннорос. з-ду (тепер з-д «Ленін¬ 
ська кузня е). На заводському под¬ 
вір’ї відбувся мітинг солідарності 
солдатів 1 робітників. Бл. 5 тис. 
демонстрантів попрямували через 
Галицьку площу (тепер пл. Пере¬ 
моги), щоб з’єднатися з солдатами 
45-го Азовського полку і робітни¬ 
ками з-дів на Шулявці (тепер 
Жовтневий р-н Києва). На площі 
повсталих солдатів обстріляли 
царські війська. В ході збройної 
сутички було вбито і поранено з 
обох боків понад 250 чол. Влада 
оголосила місто на воєнному стані, 
провела масові арешти. До судово¬ 
го слідства було притягнуто 106 
чол. У серпні 1906 Київ, військ.- 
окружний суд засудив трьох чол. 
до страти (пізніше замінено довіч¬ 
ною каторгою), 27 — до каторги, 
63 — до дисциплінарного батальйо- 

САПЕРІВ 
ПОВСТАННЯ 1905 

Е. Сапата. 

Сан-Франціско. 
Будинок компанії 
«Трансамеріка корпо- 
рейшене. Архітектор 
У. Перейра, 1970. 



зо 
САПЕРНОГО 
БАТАЛЬЙОНУ 
ПОВСТАННЯ 1907 

А. О. Сапєгін. 

ну. Осн. причиною поразки пов¬ 
стання саперів була його непідго¬ 
товленість, практично С. п. було 
позбавлене політ, і військ.-тех. 
керівництва. Проте С. п. мало ве¬ 
лике значення в розвитку революц. 
подій 1905—07. Це був «крок до 
злиття революційної армії з рево¬ 
люційним пролетаріатом і студент¬ 
ством» (Ленін В. І. Повне зібр. 
тв., т. 12, с. 114). 
Літ.: Історія Української РСР, т. 4. 
К., 1978; Революция 1905 — 1907 гг. 
на У крайнє. Сборник документов и 
материалов, т. 2, ч. 1. К., 1955; Лось 
Ф. Є. Революція 1905 — 1907 років на 
Україні. К., 1955; Кравцов Л. Борис 
Жаданівський. К., 1973. 

Г. В. Січкар. 
саперного батальйону 
ПОВСТАННЯ 1907 — повстання 
21-го саперного батальйону проти 
самодержавства під час революції 
1905—07 у Києві. Після невдалої 
спроби солдатів 11-ї роти 41-го Се- 
ленгинського піхотного полку під¬ 
няти повстання ввечері 4 (17).VI, 
вночі проти 5 (18).VI у Сирець- 
ких таборах на околиці Києва 
виступили солдати трьох рот 21-го 
саперного батальйону. Солдати 
захопили зброю і відкрили вогонь 
по офіцерських бараках. Проте 
повсталих солдатів не підтримали 
ін. військ, частини. Повстання не 
зустріло, як писав В. І. Ленін, 
«ніякого масового відгуку» (Повне 
зібр. тв., т. 16, с. 21). Виявившись 
ізольованим, воно було жорстоко 
придушене. Під час збройної су¬ 
тички з царськими військами було 
поранено і вбито 10 солдатів, 
258 — заарештовано. До суду 
віддано 101 сапера і 5 піхотинців. 
Київ, військ.-окружний суд 5 сол¬ 
датів Селенгинського полку і 6 
солдатів саперного батальйону за¬ 
судив до смертної кари, 32 — на 
довічну каторгу, 19 — до З років 
дисциплінарного батальйону, реш¬ 
ту — до 4 місяців військ, в’язниці. 
Засуджених до страти розстріляли 
біля земляного валу Косого ка¬ 
поніру. Тут 1970 відкрито Меморі¬ 
ал учасникам революції 1905—07. 
САПЄГІН Андрій Опанасович 
[29.ХІ (11.ХІІ) 1883, м. Возне- 
сенськ, тепер Микол, обл.— 8.IV 
1946, Київ] — укр. рад. селекціо¬ 
нер, акад. АН УРСР (з 1929), її 
віце-президент (1939—45), засл. 
діяч науки УРСР (з 1943). В 1907 
закінчив Новоросійський ун-т в 
Одесі, з 1917 — професор цього 
ж ун-ту. Один з організаторів 
Одеської селекційної станції (тепер 
Всесоюзний селекційно-генетичний 
ін-т) і Одеського с.-г. ін-ту, ректо¬ 
ром якого був 1919—21. з 1933 
—39 — співробітник і керівник ря¬ 
ду н.-д. ін-тів АН СРСР. З 1944 — 
директор Ін-ту ботаніки АН УРСР. 
Займався флористичними дослід¬ 
женнями, а також дослідженнями 
з питань цитології, генетики, ін¬ 
дивідуального розвитку рослин та 
ін. Особливо значних успіхів до- 
сяг у галузі селекції с.-г. рослин. 
Вивів ряд сортів озимої і ярої пше¬ 
ниці, ячменю. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна. 
САПбЖКО Кирило Михайлович 
[6 (18).ІІІ 1857—1928, Кишинів] — 
укр. хірург. Закінчив мед. ф-т 
Київ, ун-ту (1884); 1889—1901 
— співробітник цього ун-ту. в 
1902—19 — професор ун-ту в Оде¬ 
сі. З 1919 жив у Кишиневі. Праці 

С. присвячені вивченню питань 
пересадки слизової оболонки (док¬ 
торська дисертація, 1892), хірур- 
гіч. лікуванню виразкової хвороби 
тощо. Запропонував власний ме¬ 
тод операції при пупковій грижі. 
С. був (юраний головою 6-го з’їз¬ 
ду російських хірургів (Москва, 
1906). 
САПЙЦЬКИЙ Костянтин Федоро¬ 
вич (н. 2.x 1927, с. Дмитрівка, 
тепер Шахтарського р-ну Донец. 
обл.) — укр. рад. вчений у галузі 
гірничої справи, доктор тех. наук 
(з 1969), професор (з 1970), засл. 
діяч науки УРСР (з 1979). Член 
КПРС з 1957. Після закінчення 
(1950) Донецького політех. ін-ту 
викладає у цьому ж вузі (1960— 
61 працював у тресті «Торезантра- 
цит»У Осн. напрями діяльності — 
теорія і практика експлуатації 
вугільних родовищ, створення до¬ 
сконалішої технології безлюдної 
розробки тонких пластів. Наго¬ 
роджений орденом Жовтневої Ре¬ 
волюції, медалями. 
САПОЖЗВИЧ Яків Йосипович 
[1760, с. Срібне, тепер смт. Сріб- 
нянського р-ну Черніг. обл. — 
14(26).VIII 1830, Петербург]—віт¬ 
чизняний хірург. Навчався в Київ, 
академії (1772—78), Кронштадт¬ 
ській і Петерб. мед.-хірург, школах 
(1778—83). Працював прозекто¬ 
ром, а потім оператором в петерб. 
госпіталях. Запропонував нові на¬ 
бори хірург, інструментів для 
військ, лікарів. Професор хірур¬ 
гії (з 1790) Петерб. мед.-хірург, 
школи. У 1795—1804 — член Мед. 
колегії; 1796—1829 — керуючий 
Петерб. медико-інструментальним 
заводом. За видатні заслуги 
в галузі хірургії С. присвоєно 
ступінь доктора медицини без за¬ 
хисту дисертації. Першим у Ро¬ 
сії застосував перкусію. Залишив 
рукопис лекцій з хірургії. 

М. О. Оборгн. 
САПОНІНИ [від лат. заро (заро- 
піз) — мило] — складні органічні 
безазотисті сполуки з групи гліко¬ 
зидів. Складаються з моносаха¬ 
ридів та невуглеводної частини — 
аглікону (с а п о г е н і н у), а 
іноді також з уронових кислот. В 
залежності від хім. будови аглі¬ 
кону розрізняють тритерпеноїдні 
С. 1 стероїдні С. Містяться в ба¬ 
гатьох лікарських рослинах (напр., 
в солодці, сенезі) і деяких твари¬ 
нах (напр., в морській зірці, го¬ 
лотурії). Характерна властивість 
С.— здатність давати піну, схожу 
на мильну. Застосовують С. як 
піноутворювачі для зарядження 
піногенних вогнегасників, як де¬ 
шеву сировину для отримання сте¬ 
роїдних гормонів, для виготовлен¬ 
ня відхаркувальних і сечогінних 
засобів та у виробництві шипучих 
напоїв, пива тощо. 
САПОТОВІ (Зароіасеае) — роди¬ 
на дводольних зрослопелюсткових 
рослин. Дерева, рідще кущі, зде¬ 
більшого з молочниками. Листки 
чергові, як правило, цілокраї. Квіт¬ 
ки правильні, двостатеві, поодино¬ 
кі або зібрані в пучки в пазухах 
листків. Плід — ягода. Бл. 800 
видів (бл. 60 родів), пошир, пере¬ 
важно в тропіках. З деяких С. (ви¬ 
ди родів Ра1а^иіит, Рауепа) одер¬ 
жують гутаперчу, з насіння ряду 
С. (Виїугозрегтит рагкіі та ін.) — 
жирну олію; плоди багатьох ви¬ 

дів — їстівні; деякі С. мають цін¬ 
ну деревину, напр. т. з. залізне 
дерево. В СРСР (на Кавказі) в 
культурі один вид — б у м е л і я 
міцна (Витеїіа Ієнах) — кущ 
або дерево заввишки до 9 м. 
САППОРО — місто в Японії, адм., 
екон. і культур, центр о. Хоккайдо. 
Розташоване на р. Тойохіра, побли¬ 
зу узбережжя Японського м. За¬ 
лізнична станція, вузол автошля¬ 
хів. 1,2 млн. ж. (1975). Нафтопе¬ 
реробна, хім., фарм., деревообр., 
шкіряна, текст., харчосмакова (у 
т. ч. пивоварна, рибоконсервна) 
пром-сть. Ун-т. Н.-д. заклади. 
Бот. сад і бот. музей. Туризм. 
У 1972 в С. проходили XI зимові 
Олімпійські ігри. 
САПРОБІОНТИ, сапроби (від 
грец. ааярод — гнилий та ріо^ — 
життя) — організми, що живуть 
у водоймах, більш або менш за¬ 
бруднених органічними речовина¬ 
ми. С. мінералізують органічні 
рештки, що сприяє біологічному 
самоочигценню водойм. Серед С. 
розрізняють полісапробіонтів, ме- 
зосапробіонтів і олігосапробіонтів. 
Полісапробіонти, серед 
яких багато сапрофітів, зоїфема 
бактерій, живуть в дуже забруд¬ 
нених водоймах. Це деякі джгути¬ 
коносці, інфузорії, сіркобактерії, 
личинки комах оджоловидок та ін. 
Серед мезосапробіонтів, 
що живуть у середньозабруднених 
водоймах, виділяють а- і Р-ф<юми. 
Перші здатні жити в більш забруд¬ 
нених водах (бактерії, деякі гриби 
і водорості, найпростіші, більшість 
коловерток, деякі малощетинкові 
черви, мотиль тощо). Другі жи¬ 
вуть у менш забруднених водах 
(деякі діатомові водорості, кладо- 
фора, джгутикові, війчасті інфузо¬ 
рії, деякі молюски, ракоподібні, 
комахи і риби). Олігосапро- 
біонти населюють чисті або ма- 
лозабруднені водойми (деякі діа¬ 
томові і зелені водорості, латаття 
біле, деякі коловертки, мохуватки, 
губки, гіллястовусі ракоподібні, 
личинки одноденок і бабок, три¬ 
тони, стерлядь, форель та ін.). 
Видовий склад і чисельність С. 
є біоіндикаторами ступеня за¬ 
брудненості водойм. 
сапролегніАльні грибй 
(Заргоіедпіаіез) — порядок ниж¬ 
чих, переважно водяних грибів 
класу ооміцетів. Міцелій не по¬ 
ділений на клітини, багатоядерний. 
Нестатеве розмноження — джгу¬ 
тиковими зооспорами, які утворю¬ 
ються в спорангіях на кінцях 
гіф. Статевий процес — оогамія. 
150 видів (бл. 20 родів). С. г.— 
переважно сапрофіти на рослин¬ 
них і тваринних рештках у.воді 
або у вологому грунті, деякі — па¬ 
разити риб (часом спричинюють 
масові захворювання ікри та маль¬ 
ків риб у водоймах). Найвідомі- 
ші роди: сапролегнія (Заргоіедпіа), 
ахлія (АсЬІуа) й афаноміцес (АрЬ- 
апотусез). 
САПРОПЕЛІТИ {від. сапропель)— 
різновидність викопного вугілля, 
що зпгворилося внаслідок нагро¬ 
мадження гол. чин. решток най¬ 
простіших планктонних організ¬ 
мів та колоній зелених і синьозеле- 
них водоростей. Колір червоний 
або бурий. Для С. характерний 
високий вихід летких речовин 
(55—80% на горючу масу) і висо- 



кий вміст водню. На Україні С. є 
в Донецькому кам'яновугільному 
басейні та Львівсько-Волинському 
вугільному басейні. Використо¬ 
вують С. для одержання синтетич. 
рідкого палива, пластмас тощо. 
САПРОПЕЛЬ (від грец. аалрбд — 
гнилий і ятіА.6д—баговиння, мул)— 
мулисті відклади прісноводних 
водойм, які містять значну кіль¬ 
кість органічних речовин (лігніно- 
гумусовий комплекс, вуглеводи, 
бітуми тощо) у колоїдному стані. 
С. є цінним добривом та мінераль¬ 
ним підкормом для с.-г. тварин. 
Використовують С. також з ліку¬ 
вальною метою (див. Грязеліку¬ 
вання). 
САПРОФЛГИ (відгрец. ааярбд — 
гнилий і срауод — пожирач) — тва¬ 
рини, які живляться органічними 
речовинами, що розкладаються. 
Знищуючи гниючі рештки, С. ви¬ 
конують роль санітарів. До С. 
належать детритоїдні (див. Дет¬ 
рит) організми, тварини, яким 
властива копрофагія, та н е к р о - 
ф а г и (трупоїди). Із ссавців С. 
є гієни, з птахів — грифи, крук, 
з комах — жуки мертвоїди і шкіро¬ 
їди, личинки м’ясних мух, з водя¬ 
них тварин — деякі ракоподібні 
та ін. Хижаки і всеїдні тварини теж 
іноді бувають сапрофагами. 
сапрофАгія — живлення ор¬ 
ганічними речовинами, що розкла¬ 
даються; властиве сапрофагам. 
САПРОФГТИ (від грец. ааярбб — 
гаилий і ф^xбV — рослина) — рос¬ 
линні організми, які живляться 
органічними сполуками решток 
мертвих рослин і тварин аоо виді¬ 
леннями живих. За типом живлен¬ 
ня є гетеротрофами. Відіграють 
важливу роль в біол. кругообігу 
речовин. До С. належить більшість 
бактерій, актиноміцетів, грибів, 
деякі хламідомонадові і протоко¬ 
кові водорості. Іноді С. можуть 
переходити до паразитизму, а 
представники фотосинтезуючих 
^лених водоростей {автотрофи) 
іноді живляться як сапрофіти. 
САПСАН (Раїсо регедгіпиз) — 
птах ро^ сокіл род. соколових. 
Довж. тіла до 50 см, маса до 1,3 
кг, розмах крил до 117 см. Верх 
голови, спина, крила і хвіст сірі, 
низ тіла світлий з поперечними 
смугами. 
Під оком темна, видовжена пля¬ 
ма — чвуса». Населяє різні ланд¬ 
шафти від тундр до гір і пустель. 
Живиться птахами. Гніздо на де¬ 
ревах, скелях або на купинах (у 
тундрі). Кладку з З—5 яєць на¬ 
сиджує протягом ЗО діб. Пошире¬ 
ний на всіх материках, крім Ан¬ 
тарктиди, в багатьох районах рід¬ 
кісний. В СРСР зустрічається 7 
підвидів, з них в УРСР — 3: русь¬ 
кий, кавказький (рідкісний гніз¬ 
довий птах) і тундровий (зустрі¬ 
чається на перельотах). С. викори¬ 
стовують як ловчих птахів. Охо¬ 
роняється законом; внесений у 
Червоні книги СРСР та Українсь¬ 
кої РСР. 1л. див. на окремому 
аркуші до ст. Птахи. 

В. М. Зубаровський. 
САПУН-ГОРА — височина на око¬ 
лиці Севастополя, де під час 
Севастопольської наступальної 
отраціі 1944 відбувся запеклий 
бій між рад. і нім.-фашист, війсь¬ 
ками. С.-г. була вузлом оборони 
нім.-фашист, військ, вона займала 

ключові позиції перед містом. 
Весь район височини був укріпле¬ 
ний великою кількістю фашист, 
дотів і дзотів, що надзвичайно 
ускладнювало підступи до неї. 
На С.-г. було націлено гол. удар 
51-ї Приморської армії рад. військ. 
Штурм почався вранці 7.У 1944. 
Тільки надвечір перші штурмові 
групи рад. військ дісталися верши¬ 
ни С.-г. і встановили на ній чер¬ 
воні прапори. На ознаменування 
подвигів рад. солдатів і матросів 
на вершині С.-г. споруджено обе¬ 
ліск Слави (1944, за проектом арх. 
О. Кисельова, реконструйовано 
1962, 1970 запалено Вічний во¬ 
гонь). На С.-г.— парк Слави, че¬ 
рез який проходить Алея героїв 
з пам’ятниками полеглим воїнам. 
У 1960 просто неба створено експо¬ 
зицію рад. бойової техніки періо¬ 
ду Великої Вітчизн. війни та 
трофейної нім. артилерії. В 1959 
відкрито діораму «Штурм Сапун- 
гори 7 травня 1944 року» (автори— 
художники студії ім. М. Трекова 
П. Мальцев, Г. Марченко і М. При- 
сєкін). У цьому ж будинку містить¬ 
ся Севастопольський музей геро¬ 
їчної оборони і визволення міста. 
Літ.: Авраменко М. П., Кравец А. Т., 
Игумнова Е. М. Сапун-гора. Путево- 
дитель. Симферополь, 1979. 
САПФІР (грец. ааяфєірод, із дав- 
ньоєвр.) — мінерал класу оксидів 
і гідроксидів, прозора відміна ко¬ 
рунду синього кольору. В СРСР 
С. є на Пд. Уралі; за кордоном — 
в Таїланді, Шрі-Ланці, Індії. С. 
одержують і штучно. Використо¬ 
вують як дорогоцінне каміння. 
САПФ(3 (Сафо, 2аЯфс6; лесбійсь¬ 
ка форма — Псапфо або Псапфа) 
— грец. поетеса поч. 6 ст. до н. е. 
Жила переважно в м. Мітілені на 
о-ві Лесбос. Очолювала гурток 
молодих поетично обдарованих жі¬ 
нок, для яких складала ліричні 
пісні на діалекті о-ва Лесбос. 
Зміст її творів — особисті пережи¬ 
вання, любовна лірика, присвяче¬ 
на членам її родини і друзям. 
До нас дійшло кілька фрагментів 
із творів С. на папірусі з Єгипту. 
Повністю збереглося кілька од, 
серед них — молитва Афродіті. 
Коріння поезії С.— у лесбійській 
нар. ліриці, її форма властива 
місцевій нар. поезії (т. з. сапфічна 
строфа). Наслідувачами С. були 
Катулл і Горацій. Мала значний 
вплив на пізнішу європ. поезію. 
Укр. мовою поезії С. перекладали 
І. Франко, А. Кримський. 
Те.: Укр. п е р е к л.— [Вірші]. В 
кн.: Антична література. Хрестоматія. 
К., 1968: Рос. п е р е к л.— [Вір¬ 
ші]. В кн.: Зллинские позтьі. М., 
1963: Лирика. Кемерово. 1981. 

А. О. Білецький. 
САРАВАК — штат у Малайзії, 
на Пн. Зх. о. Калімантан. Пл. 
124,9 тис. км^. Нас. 975,9 тис. чол. 
(1970, перепис). Адм. ц.— м. Ку¬ 
чі нг. З 16 ст. ця тер. була володін¬ 
ням Брунею. З 1888 — протекторат, 
з 1946 — колонія Великобританії. 
У 1963 С. як штат був включений 
до складу Малайзії. Більшість на¬ 
селення зайнята в с. г. Вирощують 
каучуконоси, перець, кокосову 
пальму, рис. Рибальство. Лісове 
г-во. Видобувають нафту, золото, 
боксити. Підприємства деревообр. 
та харчосмакової промисловості. 
САРАГбСА — МІСТО на Пн. Сх. 
Іспанії, центр обл. Арагон і пров. 

Сарагоса. Розташована на р. Ебро. 
Вузол з-ць і автомоб. шляхів, аеро¬ 
порт (Сан-Хурхо). 547 тис. ж. 
(1974). Провідні галузі — металур¬ 
гія, машинобудування (с.-г., авто- 
мобіле- і літакобудування, вироби, 
залізнич. вагонів, трамваїв, тро¬ 
лейбусів) і металообробка. Роз¬ 
винута також харч, (цукр., бо¬ 
рошномельна, фруктоконсервна, 
олійницька, виноробна, молочна) 
пром-сть. Хім., цем., деревообр., 
паперові, шкіряні, текст, та ін. 
підприємства. Ун-т (засн. 1474). 
Провінційний музей красних мис¬ 
тецтв. У С. щороку проводяться 
пром. ярмарки. Архіт. пам’ятки 
12—17 ст. С. засн. римлянами 27 
до н. е. 
САРАДЖИШВГЛІ Вано [Іван 
Петрович; 1 (13).У 1879, с. Сігна- 
хі — 11.XI 1924, Тбілісі] — груз. 
рад. співак (лірико-драматичний 
тенор), нар. арт. Груз. РСР (з 
1923). Співу навчався приватно 
в Петербурзі (1903—06) та Італії 
(1906—08). У 1907 дебютував у 
Петербурзі, з 1908 виступав у те¬ 
атрах Тбілісі, Петербурга, Сарато¬ 
ва та ін. Партії: ПІота («Оповідь 
про Шота Руставелі» Аракішвілі), 
Малхаз («Даїсі» Паліашвілі), Лен¬ 
ський, Герман («Євгеній Онєгін», 
«Пікова дама» Чайковського), 
Герцог, Альфред («Ріголетто», 
«Травіата» Верді). В концертно¬ 
му репертуарі С., зокрема, були 
й укр. нар. пісні. Ім’я С. надано 
Тбіліській консерваторії. 
САРАЄВО — МІСТО В центр, час¬ 
тині Югославії, столиця Соціаліс¬ 
тичної Республіки Боснія і Герце¬ 
говина. Розташоване на р. Міляц- 
ка (ішит. Босни). Вузол з-ць і ав- 
томоо. шляхів. 266 тис. ж. (1974). 
Найрозвинутіші машинобудуван¬ 
ня (мсторо-, верстато- і велоси- 
педобудування, вироби, електрон¬ 
ного та електротех. устаткування; 
у С.— найбільше в країні вироб- 
ничо-наук. електротех. об’єднан¬ 
ня «Енергоінвест») і харчосмако¬ 
ва (у т. ч. тютюнова, овоче-фрукто- 
консервна та пивоварна) пром-сть. 
Підприємства деревообр., меблевої, 
шкіряно-взут. та ін. галузей. Ки¬ 
лимарство. Розвинуті ремесла. 
Ун-т. Академія наук і мистецтв 
Боснії і Герцеговини та ін. вузи. 
Метеорологічний, гігієнічний та 
ін. н.-д. ін-ти. Музей народної 
революції, картинна галерея. Теат¬ 
ри. Архіт. пам’ятки 15 ст. С. впер¬ 
ше згадується в джерелах 1244 
під назвою Врхбосна. 
В 1914 тут відбулося Сараевське 
вбивство, що стало формальним 
приводом до розв’язання 1-ї світо¬ 
вої війни. 
сарАєвське вбйвство -- 
вбивство спадкоємця австро-угор. 
монарха ерцгерцога Франца Фер- 
дінанда, вчинене 28.VI 1914 кон¬ 
спіративною групою «Молода Бос¬ 
нія» в м. Сараєво (тепер Югосла¬ 
вія). Було використане Австро- 
Угорщиною і Німеччиною як при¬ 
від для воєнного нападу на Сербію, 
що поклало початок першій світо¬ 
вій війні 1914—18. 
сарай старйй і сарай но- 
вйй — столиці Золотої орди. Ста¬ 
рий Сарай, Сарай-Бату, в літопи¬ 
сі — Сараї Великі (сучас. с. Селіт- 
ренне Харабалінського р-ну Аст- 
рахан. обл.), засн. 1254 ханом Ба- 
тиєм. Новий Сарай, Сарай-Берке 
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САРАЙ СТАРИЙ І 
САРАЙ НОВИЙ 

В. Сараджишвілі. 

Сапун-гора. Обеліск 
Слави. Архітектор 
О. Кисельов. 1944, 
реконструйовано 1962. 
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САРАНАНКАРА 
УДАКЕНДАВАЛА 
ТХЕРО 

Сарананкара 
Удакендавала 
Тхеро. 

В. С. Саранча. 

Саранськ. Пам’ятник 
В. І. Леніну. 

(сучас. с. Царьов Ленінського р-ну 
Волгогр. обл.) збудовано бл. 1260 
ханом Берке. За правління хана 
Узбека (1313—42) столицю Золотої 
орди перенесено з Старого Сарая 
в Новий Сарай. Ці міста в 2-й пол. 
14 ст. не раз захоплювали різні 
претенденти на ханський престол. 
У 1395 Тімур зруйнував Новий Са¬ 
рай. Він завдав значних пошко¬ 
джень і Старому Сараю, остаточно 
це місто зруйноване 1480. На тер. 
міст велися археол. розкопки. 
сарананкара удакенда¬ 
вала ТХбРО (1897, м. Удакенда¬ 
вала — 13.XI 1966, Коломбо) — 
громадський діяч Цейлону (Шрі- 
Ланки). З поч. 20 ст. брав участь 
в антиімперіалістичному русі. 
Був одним із засновників (1943) 
Компартії Цейлону (Шрі-Ланки), 
членом її ЦК. Активний борець за 
мир. Автор книг і статей з питань 
політики і культури. Міжнар. 
Ленінська премія «За зміцнення 
миру між народами^, 1957. 
САРАніВСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
ХРОМГТОВИХ руд — у Чусовсь- 
кому р-ні Перм. обл. РРФСР, на 
зх. схилі Уральських гір. Пл. 
0,22 км^. Пов’язане з пізньопалео- 
зойськими інтрузіями ультраос- 
нбвних гірських порід. Родовище 
складається з двох ділянок — Пів¬ 
нічної і Південної. Глиб, заляган¬ 
ня руд — до 500 м. Залягають 
у вигляді рудних тіл, потужність 
яких на Пн. ділянці досягає 26— 
60 м, та вкраплень. Осн. рудні мі¬ 
нерали: хромшпінеліди (70—80% ), 
хлорит, серпентин. Родовище ві¬ 
доме з 2-ї пол. 19 ст. Експлуату¬ 
ється підземним способом. Хромі¬ 
тові руди використовують як вог¬ 
нетриви та барвники. 

Ф. Р. Польськой. 
САРАНОВІ (Асгібоібеа) — надро- 
дина комах ряду прямокрилих. 
Довж. тіла до 9 см. Ротові органи 
гоизучі. Задні ноги довгі, стри- 
оальні. Крил 2 пари, іноді вони 
недорозвинені або їх немає. С. 
здатні видавати стрекотливі зву¬ 
ки тертям задніх ніг об потовщені 
жилки надкрил. Яйця відклада¬ 
ють у грунт в кубушках. Розвиток 
з неповним перетворенням. Ві¬ 
домі спалахи масового розмножен¬ 
ня С. За способом життя розрізня¬ 
ють поодинокі {кобилки) та стад¬ 
ні (справжні саранові) форми. 
Рослиноїдні. Багато видів відомі 
як небезпечні шкідники с.-г. куль¬ 
тур. у світовій фауні понад 10 
тис. видів; в СРСР — бл. 500, у 
т. ч. на Україні — 75 видів, з них 
найнебезпечнішими шкідниками є 
прус італійський та перелітна сара¬ 
на (Еосизіа шідгаїогіа). Розділ 
ентомології, що вивчає С., наз. 
акридологією. Заходи бо¬ 
ротьби: хімічні та агротехнічні. 
В ряді країн створені великі нау¬ 
кові та науково-виробничі протиса- 
ранові центри; Міжнародна асоці¬ 
ація акридологів видає спец, жур¬ 
нал «Асгіба». о. П. Кришталь. 

САРАНСЬК — столиця Морд. 
АРСР. Розташований на лівому 
березі р. Інсару (бас. Волги). За¬ 
лізнична станція, вузол автомоб. 
шляхів. 280 тис. ж. (1981). Засн. 
1641 як фортеця на пд.-сх. кордо¬ 
ні Рос. держави. В 1670 С. став 
опорним пунктом загонів С. Т. 
Разіна. В 1774 місто здобули заго¬ 
ни О. І. Пугачова. Рад. владу вста¬ 

новлено 5 (18).ХП 1917. З 1928 С.— 
центр Мордовського нац. округу, 
з 1930 — авт. області, з 1934 — сто¬ 
лиця Морд. АРСР. За роки Рад. 
влади С. став значним центром 
машинобудування та металооброб¬ 
ки, у т. ч. електротех. пром-сті 
(виробниче об’єднання «Світлотех¬ 
ніка», з-ди «Саранськкабель» 
та «Електровипрямляч»). Серед 
ін. підприємств — з-ди: екскава¬ 
торний, автосамоскидів, мед. об¬ 
ладнання, приладобуд., телевізій¬ 
ний, інструм., «Центролив» тощо. 
Підприємства хім. (з-д «Гумотех- 
ніка), хім.-фарм. (з-д мед. препа¬ 
ратів), легкої (комбінат «Сура», 
ф-ки декоративних тканин і швей¬ 
на), харч, (консервний та м’ясний 
комбінати, маслозавод), буд. ма¬ 
теріалів пром-сті. 2 ТЕЦ. У С.— 
Мордовський університет, пед. 
ін-т та філіал Моск. кооператив¬ 
ного ін-ту, 7 серед, спец. навч. 
закладів. Всесоюзний н.-д. ін-т 
джерел світла та ін. наук, уста¬ 
нови. Театри — драм, та лялько¬ 
вий. Музеї — краєзнавчий і об¬ 
разотворчого мистецтва. 
САРАНЧА Володимир Семенович 
(н. І.УІ 1928, с. Красноярське 
Чорноморського р-ну Крим, обл.) 
— новатор с.-г. виробництва. Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці (1972). 
Член КПРС з 1969. В 1944—62 
працював трактористом в г-вах 
Чорноморського і Роздольненсько- 
го р-нів Крим, обл., з 1962—80 — 
бригадиром, агрономом по зрошен¬ 
ню земель в радгоспах «Дальній» 
і «Таврійський» Чорноморського і 
І^асноперекопського р-нів Крим, 
обл., з 1980 очолює бригаду зро¬ 
шуваного землеробства радгоспу 
«Таврійський» Красноперекоп- 
ського району Крим. обл. Наго¬ 
роджений орденом Леніна, орде¬ 
нами Жовтневої Революції, Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, медаля¬ 
ми. Г. С. Родіонова. 
САРАНЬ — місто обласного під- 
п^ядкування Караганд. обл. Каз. 
РСр. Розташована за 15 км від м. 
Караганди та за 23 км від заліз- 
нич. ст. Велика Михайлівка. 57 
тис. ж. (1981). С.— центр видобу¬ 
вання вугілля в Караганд. вугіль¬ 
ному басейні (збагачувальні ф-ки); 
з-ди: гумових тех. виробів, шино- 
рем., залізобетонних виробів, це¬ 
гельні. Хім.-технологічний тех¬ 
нікум, пед. уч-ще. Засн. 1954. 
САРАПУЛ — місто респ. підпоряд¬ 
кування Удм. АРСР, райцентр. 
Розташований на р. Камі. Заліз¬ 
нична станція. 108 тис. ж. (1982). 
Розвинуті машинобудування та 
металообробка (вироби, бурових 
доліт для нафто- та газопромислів, 
пральних машин, радіоприймачів, 
конденсаторів тощо). Деревообр., 
буд. матеріалів, легка та харч, 
пром-сть. Вечірній філіал Іжевсь¬ 
кого мех. ін-ту, 7 серед, спец. навч. 
закладів. Драм, театр. Краєзнав¬ 
чий музей. С. засн. 1780. 
САРАСАТЕ (Загазаіе) Пабло Мар- 
тін Мелітон (Сарасете-і-Наваску- 
ес; 10.ПІ 1844, Памплона — 20.IX 
1908, Біарріц) — ісп. скрипаль і 
композитор. Навчався в Паризь¬ 
кій консерваторії. Концертував з 
9 років. З поч. 60-х рр. виступав 
з концертами у багатьох країнах 
світу, в т. ч. у Росії (в Одесі — 
1869, Петербурзі — 1878, Москві — 
1879 та 1898). Мистецтво С. від¬ 

значалося віртуозністю, наспів¬ 
ністю, вишуканістю. Писав твори 
для скрипки і фортепіано, серед 
яких найвідоміші «Циганські на¬ 
співи», «Іспанські танці» (12 зоши¬ 
тів), а також фантазії на теми 
опер «Кармен» Ж. Бізе, «Фауст» 
Ш. Гуно, «Марта» Ф. Флотова, 
та ін. 
сарасвАті — в давньоінд. мі¬ 
фології богиня красномовства, на¬ 
ук і мистецтв. Дочка й дружина 
Брахми. 
сарАта — річка в Молд. РСР і 
Одес. обл. УРСР. Довж. 120 км, 
площа бас. 1250 км^. Тече При¬ 
чорноморською низовиною, впадає 
в 03. Сасик (Кундук). Має широку 
долину (до 5 км). Частково вико¬ 
ристовується для зрошування. На 
С., біля смт Сарати, знайдено по¬ 
ховання трипільської культури 
та виявлено поселення бронзового 
віку. 
сарАта — селище міського типу 
Одес. обл. УРСР, райцентр, на 
р. Сараті. Залізнична станція. 
6,0 тис. ж. (1982). Засн. 1822 нім. 
колоністами. Рад. владу встанов¬ 
лено в кінці грудня 1917. В 1918— 
40 в складі Бессарабії окупована 
бурж.-поміщицькою Румунією. З 
1957 С.— с-ще міськ. типу. У С.— 
виноробний, хлібний, соко-консерв- 
ний з-ди, комбінат хлібопродук¬ 
тів, міжколг. буд. орг-ція, рай- 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія, 
лісомеліоративна станція, комбі¬ 
нат побутового обслуговування. 
Заг.-освітня, муз. та спорт, школи, 
лікарня, поліклініка. Будинок 
кульр^ри, кінотеатр, 2 бібліотеки. 
САРАТОВ — місто, обласний та 
районний центр РРФСР. Розта¬ 
шований на правому березі Волги. 
Значний річковий порт, вузол 
з-ць та автомоб. шляхів. 881 тис. 
ж. (1982). Поділяється на 6 міськ. 
районів. Засн. 1590 як фортеця для 
охорони волзького шляху від на¬ 
бігів кочовиків. У 1605 С. пере¬ 
несено на сучас. місце. Під час 
селянської війни під^ проводом 
С. Т. Разіна 1667—71 'жителі зда¬ 
ли С. повстанцям, активно допо¬ 
магали їм. У 1774 С. здобули пов¬ 
станці під проводом О. І. Пугачо¬ 
ва, багато жителів влилося до його 
загонів. З 1780 С.— місто, центр 
намісництва, з 1797 — губернії. 
В 70-х рр. 19 ст. тут діяли народ¬ 
ницькі гуртки. Перший с.-д. гур¬ 
ток виник 1898, с.-д. к-т створено 
1901. В С. діяла Рада робітничих 
депутатів 1905. Рад. владу вста¬ 
новлено 27.x (9.ХІ) 1917. З 1928 
С.— центр Нижньоволзького, з 
1934 — Саратовського країв, з 
1936 — обл. центр. 26.XI 1941 і 
ЗО.УІП 1942 в місті відбулися ан¬ 
тифашистські мітинги представ¬ 
ників українського народу, 1941— 
44 працювала укр. радіостанція 
імені Т. Г. Шевченка. С.— один з 
важливих маш.-буд. центрів краї¬ 
ни. Провідні підприємства — авіа¬ 
ційний, верстатобу д., підшипни¬ 
ковий, «Дизельапарат» та ін. з-ди. 
Розвинута нафтопереробна (наф¬ 
топереробний з-д), хім. (виробни¬ 
че об’єднання «Нітрон»), буд. ма¬ 
теріалів (з-ди: керамзитовий, за¬ 
лізобетонних конструкцій, буд. де¬ 
талей, цегельний) пром-сть. у 
С.— один з найбільших в СРСР з-д 
тех. скла. Харч, пром-сть пред¬ 
ставлена м’ясною, мол., борошно- 
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До СІ. Самокиїн М. С. 

1. Перехід Червоної Армії через.Сиваш. 1935. Сімферопольський 
художній музей. 

2. Козак на коні, фрагмент. 1889. 

’З. М. Іііорс у Оою ПІД Черниовом. 1938. Чєрніпвськіїїі ісіоричниіі 
мувеи. 
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3. Портрет кобзаря Пет¬ 
ра Сіроштана. Туш, перо, 
олівець. 1887. 

4. Портрет кобзаря С'а- 
мійла Яшного. Чорна ак¬ 
варель, перо. 1903. 

5. Ілюстрація до «Думи 
про смерть козака-бан¬ 
дуриста». Чорна аква¬ 
рель, перо, білило. 1897. 

1 і 2 — Харківський ху¬ 
дожній музей. 

З, 4 і 5 — Центральна 
наукова бібліотека АН 
УРСР. 
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мельло-круп’яною галузями; легка 
— взут., . швейною, трикотажною 
тощо. Поліграф, комбінат. Енерг. 
база міста — Саратовська ГЕС, 
місцеві ТЕЦ та газ місцевих ро¬ 
довищ. У С.— 10 вузів, у т. ч. 
Саратовськгш університет ^ 19 
серед, спец. навч. закладів. Н.-д. 
ін-т травматології і ортопедії та 
ін. наук, установи. Музеї: кра¬ 
єзнавчий (філіал — меморіальна 
квартира-музей сім’ї Ульянових), 
художній. Будинок-музей М. Г. 
Чернишевського, музей К. О. 
Федіна. Театри: опери та балету, 
драм., юного глядача, ляльок, 
цирк, філармонія. Навколо С. зона 
відпочинку. Серед архіт. пам’яток: 
Троїцький собор (1689—95), ци- 
вілмі та житл. будинки в стилі 
класицизму\ критий ринок (1910 
—15, арх. В. Люкшин) у стилі 
модерн. Пам’ятники: чБорцям ре¬ 
волюції 1905 року> (1925, скульп¬ 
тор Б. Корольов), чБорцям со¬ 
ціалістичної революції 1917 року» 
(1957, скульптор В. Перфілов), 
М. Г. Чернишввському (1953>, 
B. І. Леніну (1970; обидва — 
скульптор О. Кибальников), В С. 
народилися М. Г. Чернишевський 
(деякий час жив і помер т^), 
К. О. Федін. У серпні 1857 в місті 
побував Т. Г. Шевченко. В 1910 
—13 тут жила сім’л Ульянових. 
саратовська ГЕС імені Ле- 
пінського комсомолу — одна з гід¬ 
роелектростанцій Волзького каска¬ 
ду ГЕС. Розташована поблизу м. 
Балаково Сарат. обл. РРФСР. 
Буд-во почато 1956; перші чотири 
агрегати стали до ладу 1967; вве¬ 
дена на повну потужність 1970. До 
складу гідровузла входять: русло¬ 
ва земляна намивна гребля, дво- 
нитковий однокамері^ шлюз, 
верховий та низовий канали, лі¬ 
вобережна дамба, рибопідйомник 
та будинок ГЕС суміщеного типу. 
Через греблю прокладено залізни¬ 
цю та автомагістраль. Гребля утво¬ 
рює Саратовське водосховище. В 
машинному залі ГЕС — 24 агрега¬ 
ти. Встановлена потужність ГЕС 
1,36 млн. кВт, середньобагаторічне 
вироби, електроенергії — 5,4 млрд. 
кВт • год. По лініях електропере¬ 
дачі 500 та 220 кВ електроенергія, 
вироблена ГЕС, надходить до Єди¬ 
ної енергосистеми Європ. частини 
СРСР. С. А. Зайцев. 
саратовська Область — у 
складі РРФСР. 10.1 1934 утворено 
Сарат. край, з 5.XII 1936 — С. о. 
Розташована на Пд. Сх. Сх.-Єв¬ 
ропейської ріанини. Площа 100,2 
тис. км^. Нас. 2587 тис. чол. (на 1.1 
1982). Осн. населення — росіяни, 
живуть також українці, казахи, 
татари, мордва, білоруси, чуваші 
та ін. Міськ. нас.— 73% . Поділя¬ 
ється на 38 районів, має 17 міст і 
ЗО с-щ МІСЬК- типу. Центр — м. 
Саратов. С. о. нагороджено двома 
орденами Леніна (1956, 1970). 
Територію області Волга ділить 
на дві частини: західну — правобе¬ 
режну, зайняту Приволзькою ви¬ 
сочиною (вис. до 370 м), розчлено¬ 
вану ярами та балками, та східну 
— рівнинну (вис. 50—100 м). На 
крайньому Сх. в межі області за¬ 
ходять відроги Общого Сирту 
(вис. до 228 м), на Пд. Сх. розташо¬ 
вана Прикаспійська низовина. В 
C. о. поклади природного газу, 
нафти, горючих сланців, калійно- 

магнезитових солей, мергелів та 
ін. мінеральних будівельних мате¬ 
ріалів. Клімат континентальний, 
посушливий. Пересічна т-ра січ¬ 
ня від —11® на Зх. до —14® на 
Сх., липня — від +20® на Пн. до 
+24® на Пд. Сх. Опадів 450—500 
мм на Пн. Зх. та 250^—350 мм на 
рік на Пд. Сх. Ріки С. о. належать 
до басейнів Волги і Дону. Гол. 
водна артерія — Волга. На пра¬ 
вобережжі найбільші ріки — Хо- 
пер, Медведиця (бас. Дону), Те- 

Саратов. Будинок Саратовської кон¬ 
серваторії імені Л. В. Собінова. 

решка, на лівобережжі — Великий 
Іргіз і Малий Іргі^ Великий Узень 
і Малий Узень, Єруслан. Значна 
частина області лежить у степовій 
зоні, пд.-сх.— у напівпустельній. 
Степові простори розорано. Під 
лісом — 5% плопіі (в’яз, дуб, бере¬ 
за, сосна). Провідні галузі пром-сті: 
маш.-буд., харч., хім., легка та 
паливна. Електроенергія надходить 
від Саратовської ГЕС, ТЕЦ, 
будується (1982) атомна електро¬ 
станція. Машинобудування та ме¬ 
талообробка представлені вироби, 
устаткування для чорної металур¬ 
гії, газової та хім. пром-сті, вер¬ 
статів, тролейбусів, газової апара¬ 
тури, с.-г. машин, підшипників 
тощо. З галузей харч, пром-сті 
виділяються борошномельна, мол., 
м’ясна, мол.-консервна та овоче- 
фруктоконсервна. Підприємства 
хім. і нафтохім. пром-сті виробля¬ 

ють волокно, сірчану к-ту, продук¬ 
ти органічного синтезу тощо (ви¬ 
робничі об’єднання чХімволокно» 
у Балаково та Енгельсі, чНітрон» 
у Саратові та ін.). Легка пром-сть 
представлена текст., швейною, три¬ 
котажною, шкіряно-взут., прядиль- 
но-ткащькою галузями. Вироби, 
буд. матеріалів (залізобетонні ви¬ 
роби, силікатна та червона цегла, 
шифер, скло, цемент та ін.). Роз¬ 
винута лісопильна та деревообр. 
промить. В Саратові — поліграф, 
комбінат. Гол. пром. центри — Са¬ 
ратов, Енгельс, Балаково, Вольськ, 
Балашов, Пугачов. С. г. має зер¬ 
ново-тваринницький напрям. Про¬ 
відні культури: яра та озима 
пшениця, озиме жито, ячмінь, тех. 
та овоче-баштанні, картопля. В 
зх. районах вирощують цукр. бу¬ 
ряки, гречку, на лівобережжі — 
махорку, гірчицю, просо. Розвину¬ 
те садівництво. В С. о. створено 
найбільше на Поволжі парникове 
г-во. Для поліпшення меліоратив¬ 
них умов збудовано Саратовський 
зрошувально-обводнювальний ка¬ 
нал, Духовницьку, Приволзьку, 
Енгельську та ім. Ю. О. Гагаріна П. Сарасате. 
зрошувальні системи. Розводять 
велику рогату худобу, свиней, 
овець і кіз. Птахівництво, бджіль¬ 
ництво. В області розвинуті всі ви¬ 
ди транспорту. Гол. трансп. вузол 
— Саратов. Залізничні магістралі 
з’єднують Саратов з Москвою, Ка¬ 
занню, Ташкент/ом, Алма-Атою та 
ін. містами (залізничну лінію Пен¬ 
за — Ртищево — Поворіно елек¬ 
трифіковано). Автомоб. магістра¬ 
лі: Саратов — Пенза, Саратов — 
Волгоград, Саратов — Воронеж, 
Саратов — Тамбов та ін. Судно¬ 
плавство по Волзі (порти і приста¬ 
ні: Саратов, Балаково, Вольськ, 
Енгельс). Розвинутий авіац. і тру¬ 
бопровідний транспорт (газопрово¬ 
ди: Саратов — Москва, Уренгой — 
Петровськ — Новопсков, Середня 
Азія — Центр). 
У С. о.— 11 вузів, у т. ч. Саратов¬ 
ський університет, пед. ін-т у 
Балашові, 46 серед, спец. навч. 
закладів; значна кількість наук, 
установ. 11 музеїв (з 4 філіалами): 
краєзнавчий (філіали — меморіаль- 

САРАТОВСЬКА 
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САРАТОВСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

на кв^тира-музей сім’ї Ульяно- 
вих в Саратові та краєзнавства — у 
Новоузенську), художній (філіал 
— в Балаково), К. О. Федіна, 
Будинок-музей М. Г. Чернишевсь- 
кого в Саратові; краєзнавчі музеї в 
Балашові, Вольську, Пугачові, 
Петровську, Енгельсі, Хвалинську, 
музей В. І. Чапаєва в Пугачові 
(філіал — в Балаково). 7 театрів 
(опери та балету, драм., юного 
глядача, ляльок — у Саратові; опе¬ 
рети — в Енгельсі, драматичні — 
в Балашові і Вольську), філар¬ 
монія, цирк (у Саратові). В С. о.— 
10 санаторіїв, 9 будинків відпочин¬ 
ку, пансіонати. 
Літ.: Природа родного края и ее охра- 
на. Саратов, 1971; Легенькая Е. Ф., 
Шабанов М. А. География Саратов- 
ской области. Саратов, 1973. 

^ О. Ф. Легенька. 
саратовським універси- 
ТЄТ імені М. Г. Чернишевського — 
ВИЩИЙ навч. заклад М-ва вищої і 
середньої спец, освіти РРНІЗСР. 
Засн. 1909 (діяв один мед. ф-т). 
За роки Рад. влади ун-т став одним 
з найбільших навч.-наукових за¬ 
кладів країни. У 1922 йому присво¬ 
єно ім’я М. Г. Чернишевського. В 
1981 навч. р. у складі ун-ту бу¬ 
ло 8 ф-тів: істор., філол., мех.- 
матем., фіз., хім., біол., геол., 
геогр., на яких навчалося 10 тис. 
студентів, зокрема на денному 
відділенні 5,5 тис. Є заочне, ве¬ 
чірнє й підготовче відділення, 
аспірантура. При ун-ті — три 
н.-д. ін-ти (механіки та фізики, 
геології, хімії), обчислювальний 
центр, бот. сад., наук, б-ка (фонд 
понад З млн. одиниць зберігання). 
Ун-т має вид-во. За роки Ра¬ 
дянської влади ун-т підготував 
близько 48 тис. спеціалістів. 

П. Л. Бугаенко. 
САРАТСЬКИИ РАИбН — у пд.- 
зх. частині Одес. обл. УРСР. 
Утворений 1940. Площа ііЗ тис. 

км^. Нас. 52,5 тис. чол. (1982). 
У районі — 33 населені пункти, 
підпорядковані селищній та 16 
сільс. Радам народних депутатів. 
Центр — смт Сарата. С. р. розта¬ 
шований у межах Причорноморсь¬ 
кої низовини. Річки — Хаджгшер, 
Сарата та Когильник з прит. Чи- 
лігідер. Грунти чорноземні. Ле- 
жить у степовій зоні. Найбільші 
пром. підприємства: саратські ви¬ 

норобний і соко-консервний з-ди, 
комбінат хлібопродуктів, Плахті- 
ївський комбікормовий 3-д. Ком¬ 
бінат побутового обслуговування 
(Сарата). У землеробстві перева¬ 
жає вироби, зерна та виноградарст¬ 
во, тваринництво м’ясо-мол. напря¬ 
му. Площа с.-г. угідь 1981 станови¬ 
ла 120,1 тис. га, у т. ч. орні землі 
93,0 тис. га. Гол. культури: пшени¬ 
ця, кукурудза, соняшник. У С. р.— 
15 колгоспів, З радгоспи, райсіль- 
госптехніка, райсільгоспхімія. За¬ 
лізничні станції: Сарата та Кулев- 
ча. Автомоб. шляхів — 234 км, у 
т. ч. з твердим покриттям—210 км. 
У районі — 32 заг.-осв., 2 муз. та 
спорт, школи; 24 лік. заклади, у 
т. ч. 5 лікарень. 36 будинків куль¬ 
тури і клубів, кінотеатр, 31 кіно¬ 
установка. У с. Новоселівці С. р. 
народився держ. і парт, діяч 
Молд. РСР С. К. Гроссу. У С. р. 
видається газ. «Советская новь> 
(з 1945 до 1965 — «Советское зна- 
мя>). А. П. Панков. 

САРАФАНОВ Генна дій Васильо¬ 
вич (н. 1.1 1942, с. Синенькі Са¬ 
ратовського р-ну Сгфат. обл.) — 
льотчик-космонавт СРСР, Герой 
Радянського Союзу (з 1974), пол¬ 
ковник. Член КПРС з 1963. За¬ 
кінчив (1964) Балашовське вище 
військ.-авіац. училище льотчиків. 
В загоні космонавтів — з 1965. 
Разом з Л. С. Дьоміним як коман¬ 
дир корабля здійснив політ (26— 
28.VIII 1974) на космічному кораб¬ 
лі «Союз-Іб». В польоті відпрацьо¬ 
вувався процес маневрування та 
зближення з орбітальною станцією 

«сСалют-З». 
САРГАн (Веіопе) — рід морських 
риб род. сарганових. 1 вид — сар¬ 
ган європейський (В. Ье- 
Іопе). Тіло (довж. до 90 см, маса 
до 1 кг) видовжене, вкрите дріб- 
ною лускою. Спинний плавець 
розміщений над анальним. Щеле¬ 
пи витягнуті, з численними зуба¬ 
ми. Кістки зелені. С.— зграйна 
пелагічна риба. Живиться дрібни¬ 
ми рибами, а також безхребетни 
ми; є кормом для ін. хижих риб, 
зокрема тунців. Нерест у С. з 
квітня по жовтень, плодючість до 
38 тис. ікринок. Поширений в при¬ 
бережних водах Атлантики, зу¬ 
стрічається в Середземному, Чор¬ 
ному, Азовському, частково в Ба- 
ренцовому. Білому і Балтійському 
морях. Об’єкт промислу. Іл. див. 
на окремому аркуші до ст. Риби. 
САРГАСОВЕ море — зх. части¬ 
на Атлантичного ок. у субтропіч¬ 
них широтах Пн. півкулі (між 
23—35* пн. ш. і ЗО—68* зх. д.). Пл. 
понад 6 млн. км^. Найбільша глиб. 
7110 м. Розташоване у центрі пн.- 
атлантичного антициклонального 
крзгговороту між Канарською те¬ 
чією, Північною Пасатною течією 
та Гольфстрімом. Т-ра підвищу¬ 
ється з Пн. на Пд. від -ЬІ8 до 23* 
(взимку) та від -Ь26 до 28* (влітку). 
Солоність до 37%о Вода С. м. ду¬ 
же забруднена мазутом та ін. від¬ 
ходами. Дно С. м. вкрите черво¬ 
ним мулом, біля пн.-амер. узбереж¬ 
жя переважає глобігериновий мул. 
Назву С. м. дістало від плаваючих 
бурих саргасових водоростей, які 
вкривають великі площі моря і 
майже не виносяться за його ме¬ 
жі. Фауна С. м. представлена віль- 
ноплаваючими (мор. черепахи, 
макрелеві, краби та ін.) і прикрі¬ 

пленими до водоростей (актинії, 
грибки, мохуватки та ін.) організ¬ 
мами. 
САРГАСОВІ ВбДОРОСТІ (Заг- 
баззасеае) — родина з відділу 
бгурих водоростей. Слані макро¬ 
скопічні, кущисті, прикріплені 
до субстрату, з повітряними пу¬ 
хирями, розчленовані на стебло- 
видні, гілковидні, а часом також 
листкоподібні частини. Розмно¬ 
ження вегетативне, власне неста¬ 
теве та статеве. Представником 
С. в. є рід саргасум (Заг^аззит), 
види якого поширені гол. чином 
в тропіч. та субтропіч. морях; 
в СРСР зустрічається у далеко¬ 
східних морях. Своєрідні види 
саргасум (з неприкріпленими сла¬ 
ними) зростають в Саргасовому 
морі, у поверхневих шарах води 
якого утворюють величезні скуп¬ 
чення. С. в. вико|)истовують для 
добування альгінатів, що їх засто¬ 
совують в пром-сті, зокрема хар¬ 
човій: деякі їстівні. 

Н. В. Кондратьєва. 
САрДЖЕНТ (Загеепі) Джон Сін- 
гер (12.1 1856, Флоренція — 15. IV 
1925, Лондон) — амер. живопи¬ 
сець. В 1874—79 навчався в Пари¬ 
жі, з 1885 жив у Лондоні, бував у 
США. Зазнав впливу Г. Курбе 
та Е. Мане. Автор портретів (Р. Л. 
Стівенсона, 1884—87; лорда Ріббл- 
сдейла, 1902; художника Робертсо- 
на та ін.), жанрових картин («Ки¬ 
тайські ліхтарики», 1885—86; 
«Сімплонський тунель: урок», 
1911, та ін.), настінних розписів у 
Публічній бібліотеці в Бостоні 
(1894—95). 

Дж С Сарджент. Портрет Р. Л. 
Стівенсона. 1884—87. Музей Тафта. 
Ціпціннаті. 

САРДИНИ — промислова назва 
групи видів морських зграйних 
риб з родів Загсііпа, ЗагсІіпорз, 
5аг(1іпе11а род. оселедцевих. Довж. 
тіла частіше до 21 см, маса 50— 
500 г. Сардини — пелагічні риби, 
що живуть у прибережних районах 
субтропічних і помірних зон Сві¬ 
тового ок. Живляться гол. чин. 
нижчими ракоподібними. Стате¬ 
возрілими стають на 2—3-му ро¬ 
ках життя. С. властиві далекі 
кормові та нерестові міграції (див. 
Міграції тварин). У водах СРСР 
водяться З види: С. тихооке¬ 
анська, або івасі, С. атлан¬ 
тична (Загсііпа ріІсЬагдиз) і 
алаша (5аг(1іпе11а аигіїа). С. ма¬ 
ють велике промисл. значення (з 
них виготовляють консерви, кор¬ 
мове борошно). 
САРДГНІЯ — острів > Середзем¬ 
ному м., на Зх. від Апепнінського 
п-ова. територія Італії. Площа 24 



35 
тис. км^. Нас. 1,5 млн. чол. (1973). 
У рельєфі переважають гори і 
плоскогір’я, складені кристаліч¬ 
ними та вулканічними породами. 
Макс. вис.— 1834 м (г. Ла-Мар- 
мора). Розвинутий карст. Родо¬ 
вища свинцю, цинку, кам. вугіл¬ 
ля, заліз, руди, бокситів. Річки 
невеликі, порожисті (основні — 
Тірсо, Флумендоса); використову¬ 
ють для зрошування. Вічнозелені 
й листопадні ліси (дуб, каштан, 
вільха) займають 4% площі С. 
Пощирені рослинні угруповання 
типу маквіс і гарига. Посіви зер¬ 
нових, сади, виноградники. Роз¬ 
винуте тваринництво, рибальство. 
Осн. пром. центр і порт — Калья- 
рі. Перші поселення людей на 
тер. С. відомі з часів мідного віку. 
В 7 ст. до н. е. фінікійці і греки по¬ 
чали колонізацію острова. З 535 
до н. е.— під владою Карфагену, 
з 238 до н. е.— Старод. Риму. В 
5 ст. островом володіли вандали, 
в 6—7 ст.— остготи, візантійці, в 
8—11 ст.— араби. В 1326—1708 С. 
— під владою Іспанії, 1708—20 — 
Австрії. В 1720—1861 — у складі 
Сардінського королівства. З 
утворенням єдиної італ. д-ви (1861) 
С. ввійшла до її складу. 
М. М. Рибін (географічний нарис). 
САРДГНСЬКЕ КОРОЛГВСТВО 
— держава, що існувала в Італії 
1720—1861. Утворена з приєднан¬ 
ням о. Сардінія до Савойського 
герцогства. Основною частиною 
С. к. був П*ємонт. У 1798 франц. 
війська зайняли П’ємонт, згодом 
його було приєднано до Франції. 
Після падіння імперії Наполеона І 
Віденський конгрес 1814—15 від¬ 
новив С. к. у кол. кої>донах і приєд¬ 
нав до нього Лігурію (з Генуєю). 
В серед. 19 ст. С. к., як найсиль- 
ніша у військовому відношенні 
і найбільш економічно рюзвинута 
італ. д-ва, стало центром боротьби 
проти австр. Габсбургів, руху за 
об’єднання Італії. В 1859 до С. к. 
було приєднано Ломбардію. За 
договором 1860 С. к. передало 
Франції Савойю і Ніццу (див. 
Австро-італо-французька війна 
1859). В результаті італ, революції 
1859—60 до С. к. приєдналася 
більшість італ. д-в, що утворили 
єдину Італ. д-ву, яка з 17. ПІ 1861 
прийняла назву Італ. королівство 
(престол у ньому посіла Савойська 
династія). 
САРбзькЕ Озеро — гірське 
озеро на Памірі, у Горно-Бадах- 
шанській акт. обл. Тадж. РСР. 
Лежить на вис. 3239 м над р. м., 
між хребтами Музкол і Пн.-Алі- 
чурським. Довж. до 75 км, шир. 
до 3,4 км. Пл. 86,5 км^. Найбільша 
глиб, до 505 м. Утворилося 1911 
внаслідок землетрусу й виклика¬ 
ного ним обвалу, що загатив р. 
Мургаб і утворив природну греб¬ 
лю заввишки до 800 м. Взимку за- 
м^зає. Багате на рибу. 
САРЖА (італ. загдіа, франц. 
5ЄГ8Є, від лат. зегісиз — шовко¬ 
вий) — бавовняна, лляна, шовко¬ 
ва або вовняна тканина головного 
(саржового) переплетення ниток. 
Буває гладкофарбованою, строка- 
тотканою, вибіленою або вибивною. 
Використовується як тканина 
технічна, підкладкова, платтяна, 
взуттьова, меблева тощо. 
САРЙГ-бОЛ Степан Агбанович 
[н. 4 (17).ХІ 1908, поселення Овюр 

Торгалиг, тепер Овюрського р-ну 
Тув. АРСР] — тув. рад. письмен¬ 
ник, нар. письменник Тув. АРСР 
(з 1973), заслужений діяч л-ри і 
мистецтва Тув. АРСР (з 1963). 
Член КПРС з 1945. Друкуватися 
почав 1934. Збірки віршів: «Світле 
сонце» (1944), «Сани-Моге» (1947), 
«Радянська Тува» (1954), «Вогні 
комунізму» (1964), «Пісня Хому- 
са» (1968), «Хомус співає» (1981Х 
поеми «Алдин-кис» (1946), «Мій 
Улуг-Хем» (1968), «Ілліч в усьому» 

Мис Сарич. 

(1969); повісті «Подарунок» (1942), 
«Колгосп ,,Ертнеліч“» (1956), ав¬ 
тобіографічна дилогія «Повість про 
світлого хлопчика» (кн. 1—2, 
1961—66), збірки оповідань «Край 
мій багатий» (1958), «Життя — 
боротьба» (1968) та ін. Автор 
кіносценаріїв, п’єс, лібретто опер, 
книг для дітей. Вірш «Вічна 
слава» — про дружбу тув. і укр. 
народів. Перекладач поезій Т. Шев¬ 
ченка; присвятив йому статтю 
«Вчимося у великого Шевченка» 
(1964). Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
Дружби народів, медалями. 
Ге.: Рос. перек л.— У Саян. М., 
1965; Песня Хомуса. Кьізьіл, 1968; 
После ливня. М.., 1975; Повесть о свет- 
лом мальчике. М., 1977: На зимовке. 
М., 1980: Хомус поет. М., 1981. 

Д. С. Куулар» 
С АР И КА М ЙШС ЬКА ЗАПАДИ¬ 
НА, Сарикамишська улоговина 
— безстічна западина в Середній 
Азії, між пустелею Каракуми і 
плато Устюрт. Розташована на 
території Туркменської РСР, пн.- 
зх. частина — в Каракалп. АРСР 
Узбецької РСР. Довж. 125 км, 
шир. 90 км. Мінім, відмітка 
дна — 38 м нижче р. м. У центр, 
частині С. 3.— Сарикамишські 
озера. С. 3. зайнята відкладами 
давнього озера і вкрита солонча¬ 
ками та перевіяними пісками. 
Періодично западина приймала 
води Амудар’ї, перетворюючись 
на озеро. Останній раз води 
Амудар’ї досягли С. з. 1971. 
САРИС!^ — річка у Каз. РСР, у 
межах Джезказг. і Кзил-Орд. об¬ 
ластей. Довж. 671 км, площа бас. 
81,6 тис. км^. Бере початок і тече 
гол. чин. Казахським дрібносоп- 
ковиком, у нижній течії перетинає 
пустелі Бетпак-Дала і Мойинкум. 
Впадає у оз. Телеколь. Живлення 
снігове. Влітку міліє, місцями 
пересихає. Телекольським кана¬ 
лом сполучена з р. Сирдар’єю. 
Використовують для водопостачан¬ 
ня та зрошування культур, земель 
і пасовищ. На С.— м. Атасу; в 
бас. річки — великі поклади за¬ 
ліз. і мідних руд. 
САРИХАНОВ Нурмурад (1906, 
аул Геок-Тепе, тепер смт Геок-Те- 

пинського району Ашхабадської 
області Туркменської РСР — 4.У 
1944, загинув у бою за село Дела- 
кеу, тепер Григоріопольського р-ну 
Молд. РСР) — туркм. рад. пись¬ 
менник. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Брав участь у визволенні 
України і Молдавії від нім.-фа¬ 
шист. загарбників. Друкуватися 
почав в 30-х рр. Оповідання «Ос¬ 
тання кибитка», «Білий дім» (обид¬ 
ва — 1938), «Ширін». «Книга» 
(обидва — 1939), «Гнів Оая» (1940) 
та ін.— про нове життя туркм. 
народу, про зміни в світогля¬ 
ді селян-колгоспників. у повісті 
«Шукур-бахші» (1940, художній 
фільм, 1963) змальовано життя 
нар. співця 19 ст. 
Те.: Укр. перек л.— Остання ки¬ 
битка. К., 1953. А. Улугбердиєв. 

сАрич — мис на Зх. Південного 
берега Криму, крайня пд. точка 
України і всієї Європ. частини 
СРСР (44* 23' пн. ш.). Складений 
вапняками. На схилах—розрідже¬ 
ний ліс з ялівцю високого, дуба 
пухнастого, граба східного, фісташ¬ 
ки туполистої; в підліску — рус- 
кус понтійський, чист кримський, 
жасмин кущовий. О. В. Єна. 
САРЙ-ЧЕЛбКСЬКИЙ ЗАПО- 
ВГДНИК — у відрогах Чаткальсь- 
кого хр. Тянь-Шаню, на території 
Ошської обл. Кирг. РСР. Створе¬ 
ний 1960. Пл. 23,9 тис. га. Запо¬ 
відник розташований в улоговині; 
нижня межа проходить на вис. 
1200 м над р. м., найвища точка 
— 4247 м (г. Мустор). Є сніжники, 
багато озер, найбільше — о. Са- 
ри-Челек (пл. 507 га, глиб. 240 м). 
До вис. 2100 м переважають ліси 
з волоського горіха та яблуні. На 
вис. 2100—3000 м — субальп. пояс, 
представлений ялицевим і ялино¬ 
вим лісом, вище — різнотравно- 
злакові луки. У заповіднику по¬ 
над 980 видів вищих рослин. Фау¬ 
на включає 41 вид ссавців (ма¬ 
рал, козуля, зубр, архар), 157 — 
птахів, 5 — плазунів, 2 — земно¬ 
водних. З риб численна маринка. 
Напрям наук, досліджень заповід¬ 
ника — комплексне вивчення ланд¬ 
шафтів пд. Тянь-Шаню, розробка 
методів охорони й відновлення го¬ 
ріхово-плодових лісів. 
сАрі — жіночий одяг в Індії. 
Являє собою шматок тканини 4,5— 
9 м завдовжки і 1 м завпіиршки. 
Один край тканини прикріплю¬ 
ють до тугого пояса і обвивають 
нею у вигляді спідниці стегна і 
ноги, другий накидають на плече 
або на голову як хустку. Під С. 
надягають коротеньку кофточку 
з короткими рукавами. 
САРКАЗМ (грец. ааркаацб^, від 
С!Оірн6іС,<а—розриваю м’ясо) — різ¬ 
новид комічного, їдка, глумлива 
і безкомпромісно гнівна насмішка, 
сповнена презирства й ненависті 
до об’єкту висміювання. С. близь¬ 
кий до іронії, є її вищим ступенем. 
Зберігаючи іронічну двоплановість, 
С. більш відкрито виражає обу¬ 
рення, знищувальну оцінку. С. як 
прийом худож. творчості викорис¬ 
товується в різних жанрах і видах 
мистецтва, особливо в сатирі. 

В. Д. Тимченко. 
САРКЕЛ — хозарська фортеця 
на Дону, збудована бл. 834. За¬ 
лишки фортеці були біля хутора 
Попова, поблизу станиці Цим- 
лянської на лівому березі ріки; те- 

САРКЕЛ 

Г. В. Сарафанов. 

С. А. Сариг оол. 

Сарі. 

З’ 
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САРКІСОВ 

Б. Є. Саркісов. 

Ф. Т. Саркісян. 

Саркофаг Ярослава 
Мудрого. Зберігається 
в Софійському музеї 
в Києві. 

Сармати. Золотий 
фалар (нагрудна бляха 
для коня) з станиці 
Сєверської Краснодар¬ 
ського краю. 

пер затоплені Цимлянським во¬ 
досховищем. Розкопки провади¬ 
лися 1934—36 і 1949—51. Стіни 
фортеці завтовшки 3,75 м були 
укріплені кутовими квадратни¬ 
ми баштами. Споруди С. складені 
з цегли на вапняному розчині. С. 
— одна з пам’яток салтівськоі 
культури. З 12 ст.— руський фор¬ 
пост Біла Вежа. 
САРКГСОВ Бабкен Єсайович 
[н. 25.ХІ (8.ХІІ) 1913, м. Шуша, 
тепер Нагірно-Карабах. АО Азерб. 
РСР] — рад. держ. і парт. діяч. 
Член КПРСЗ з 1939. Н. в сім’ї 
службовця. Закінчив Азерб. інду¬ 
стріальний ін-т (1938), ВПШ при 
ЦК ВКЩб) (1944). З 1929 — слю¬ 
сар у мех. майстернях у Баку. З 
1938 — інженер, старший інженер, 
заст. гол. механіка, 1941—43 — 
парторг ЦК ВКЩб) на Бакинсько¬ 
му нафтопереробному з-ді ім. 
С. М. Будьонного. В 1944—55 пра¬ 
цював в апараті ЦК КПРС. У 
1955—61 — секретар ЦК КП Вір¬ 
менії. В 1961—66 — голова Держ. 
к-ту Ради Міністрів Вірм. РСР по 
координації н.-д. робіт. У 1966— 
70 — міністр автомоб. транспор¬ 
ту Вірм. РСР. У 1970—75 — го¬ 
лова Держ. к-ту цін Ради Міні¬ 
стрів Вірм. РСР. З 1975 — Голова 
Президії Верховної Ради Вірм. 
РСР, заст. Голови Президії Вер¬ 
ховної Ради СРСР (з 1977). В 
1976—81 — член Центр, ревізій¬ 
ної комісії КПРС. Кандидат у 
члени ЦК КПРС з 1981. Депутат 
Верховної Ради СРСР 9 і 10-го 
скликань. Нагороджений орденом 
Леніна, орденами Жовтневої Рево¬ 
люції, Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. 
САРКГСОВ Саркіс Артемович 
(1898—12.УПІ 1938)—парт, і держ. 
діяч УРСР. Член Комуністичної 
партії з 1917. Н. в м. Шуші (тепер 
Аз. РСР). Під час громадян, вій¬ 
ни вів підпільну парт, роботу в Ба¬ 
ку. В наступні роки працював на 
керівній парт, і госп. роботі в 
Ленінграді. В 1926—27 примикав 
до троцькістсько-зінов’енської опо¬ 
зиції. В 1932—37 — секретар До¬ 
нецького обкому КП(б)У і деякий 
час — нач. «Донбасвугілля». На 
XVII з’їзді ВКЩб) обраний кан¬ 
дидатом у члени ЦК. На XII і 
XIII з’їздах КП(б)У був обраний 
членом ЦК. В 1937 — кандидат 
у члени Політбюро ЦК КП(б)У. 
Був членом ЦВК СРСР. Нагород¬ 
жений орденом Леніна. 
САРКІСЙН Фадей Тачатович (н. 
18.IX 19Й, Єреван) — рад. держ. 
діяч, акад. АН Вірм. РСР (з 1977). 
Член КПРС з 1945. Н. в сім’ї 
службовця. Закінчив ленінград¬ 
ську Військову академію зв’язку 
імені С. М. Будьонного (1946). 
У 1946—63 працював у системі 
М-ва оборони СРСР. У 1963—77— 
директор єреванського н.-д. ін-ту 
матем. машин. З 1977 — Голова 
Ради Міністрів Вірм. РСР. Лау¬ 
реат Держ. премії СРСР (1971). 
З 1981 — член Центр, ревізійної 
комісії КПРС. Депутат Верховної 
Ради СРСР 10-го скликання. На¬ 
городжений орденом Леніна, орде¬ 
ном Жовтневої Революції, ін. ор¬ 
денами. медалями. 
САРКиДОВІ (ЗагсоЗіпа) — клас 
безхребетних тварин типу най¬ 
простіших. Діаметр тіла від 1—З 
до кількох сот мікронів. Найха¬ 

рактернішою ознакою є здатність 
утворювати пєевдоподіі. Багато 
видів мають мінеральний скелет. 
Перетравлювання їжі відбувається 
в травних вакуолях', виділення і 
осморегуляція — через скоротли¬ 
ві вакуолі. Розмноження нестате¬ 
ве, відомий також і статевий про¬ 
цес. 10 тис. видів, поширених по 
всій земній кулі. Населяють моря, 
є прісноводні форми, деякі живуть 
у грунті, серед амеб є паразитичні 
види. З підкласи; корененіжки (з 
З рядами — амебоподібні, рако- 
винні корененіжки і фораміні¬ 
фери), радіолярії тді сонцевики. Ба¬ 
гато С. відіграють важливу роль 
в утворенні осадочних порід. Ви¬ 
копні форми відомі з кембрійсь¬ 
кого періоду. Б. М. Мазурмович. 
САРК<5МА (від грец. аар5 — 
м’ясо і буксоца — пухлина) — різ¬ 
новидність злоякісної пухлини, що 
розвивається з елементів сполуч¬ 
ної тканини. С. значно частіше, 
ніж рак, уражає людей молодого 
віку. Виникає у будь-якій ділянці 
організму. Найпоширеніші С. м’я¬ 
ких тканин та кісток, вони дуже 
швидко ростуть та метастазують 
(див. Метастази) у віддалені 
органи. Бувають генерал ізовані 
форми С., коли пухлинним про¬ 
цесом одночасно уражаються май¬ 
же усі лімфатичні вузли. С. скла¬ 
даються з недиференційованих 
клітин круглої, веретеноподібної 
або неправильної форми та сполуч¬ 
нотканинних прошарків, що міс¬ 
тять кровоносні капіляри. Розімз- 
няють С. з кісткової тканини (ос- 
теосаркома), хрящової (хондро- 
саркома), судинної (ангіосаркома), 
м’язової (лейоміосаркома, рабдо- 
міосаркома) та ін. Методи профі¬ 
лактики, діагностики та лікуван¬ 
ня такі самі, як і при ін. злоякіс¬ 
них пухлинах. Л. Й. Бикоріз. 
САРКОПТСЗЗ, свербунова корос¬ 
та — хронічна хвороба тварин, що 
характеризується свербінням, за¬ 
паленням шкіри і випаданням шер¬ 
сті в уражених МІСЦЯХ. Хворіє і 
людина. Спричинюють С. вну- 
трішньошкірні паразити — коро¬ 
стяні кліщі, специфічні для кож¬ 
ного виду с.-г. тварин. Частіше ура- 
жасться шкіра голови, шиї, грудей 
і кінцівок. Виникненню С. спри¬ 
яють утримання тварин у бруд¬ 
них, вогких і темних приміщеннях, 
неповноцінна годівля. Оселюючись 
і розмножуючись у товщі шкіри, 
КЛІЩІ прогризають там ходи і 
відкладають яйця, чим подразню¬ 
ють нервові закінчення і спричи¬ 
нюють сильний свербіж та запален¬ 
ня шкіри. Живляться кліщі лім¬ 
фою. Хворі тварини худнуть, роз¬ 
чісують до крові сверблячі місця, 
на яких утворюються струпи, зни¬ 
жують продуктивність. Захо¬ 
ди боротьби. Хворих тваржн 
ізолюють і обробляють розчинами 
хлорофосу, емульсіями трихлор- 
метафосу-3 та ін. акарицидами', 
купають у протикліщових ваннах. 
Одночасно дезинфікують примі¬ 
щення, вигульні майданчики і 
предмети догляду. 

В. М. Хрящевський. 
САРКОСПОРЙДіТ , м’ясні спо¬ 
ровики (Загсозрюгісііа) — група па¬ 
разитичних найпростіших ряду 
кокцидій. Локалізуються в м’я¬ 
зах травоїдних ссавців (проміжні 
хазяї). Мають вигляд дрібних 

(завдовжки 0,5—5,5 мм) пухирців, 
що являють собою цисти, виповне¬ 
ні численними серповидними тіль- 
цями-мерозоїтами (цистозоїтами). 
З цист, що потрапляють в організм 
м’ясоїд, ссавців (остаточні хазяї), 
при поїданні зараженого м’яса, 
мерозоїти переходять у слизову 
оболонку кишечника і перетворю¬ 
ються в результаті статевого про¬ 
цесу на статеві клітини — макро- 
і мікрогамети. Згодом формуються 
ооцисти, якими й заражаються 
проміжні хазяї, проковтуючи їх 
разом із забрудненою їжею. С. 
поширені на всіх континентах. 
Відомо бл. 70 видів, об’єднуваних 
в 1 рід — Загсосузііз. На Украї¬ 
ні — 8 видів. Спричинюють тяжке 
захворювання тварин — сарко- 
цистоз (сгфкоспоридіоз), яке при¬ 
зводить до зниження продуктив¬ 
ності тварин і якості м’ясної про¬ 
дукції, а іноді (при інтенсивному 
ураженні міокарда) й до загибелі. 
Зареєстровано також бл. 20 випад¬ 
ків захворювання людини (збуд¬ 
ник 5. 1іп<іетатіі). 

О. П. Маркевич. 
саркофаг [від грец. аарі (оар- 
кбд) — м’ясо, плоть і фауод — 
пожирач] — труна, невелика гроб¬ 
ниця. С. відомі в Старод. Єгипті, 
античних Греції і Римі, Київській 
Русі тощо. Вміщувалися здебіль¬ 
шого в поховальних спорудах, хра¬ 
мах. Саркофаги часто виготовляли 
з цінних матеріалів і прикраша¬ 
ли розписом, скульптурою, напи¬ 
сами. 
САРКС^Н Ара Мігранович (7.IV 
1902, Стамбул — ^4.VI 1969, 
Єреван) — вірм. рад. скульптор, 
нар. художник СРСР (з 1963), 
дійсний член АМ СРСР (з 1958). 
Член КПРС з 1939. У 1924 закін¬ 
чив віденську АМ. З 1925 працю¬ 
вав у Вірменії. Один з організато¬ 
рів вірм. філіалу АХРР. Твори: 
портрети С. Шаумяна (1952), Є. 
Ч^енца (1957), пам’ятники С. М. 
Кірову в Кіровакані (1942), В. І. 
Леніну в м. Камо (1959) та ін. 
Викладав в Єреванському худож.- 
театр. їн-ті (професор — з 1947). 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
сармАти — давні кочові ірано- 
мовні племена, споріднені зі скі¬ 
фами. Кочували в степах Казах¬ 
стану, Уралу, Поволжя (про 
ранню історію (3. див. Савромати). 
Спочатку культура С. була близь¬ 
кою до скіфської, пізніше ця близь¬ 
кість зберігалася лише в зх. С. 
В екон. і культур, відношеннях 
С. відставали від скіфів. У них 
довше зберігався родоплемінний 
лад з пережитками матріархату. 
З 6 ст. до н. е. С. відомі античним 
авторам (Гекатею Мілетському, 
Геродоту, Гіппократу, Страбону 
та ін.). До складу С. входили пле¬ 
мена аорсів, язгггів, роксоланів, 
планів та ін. Основою г-ва С. 
було кочове скотарство. В 4 ст. 
до н. е. С. утворили великі союзи 
племен. В з ст. до н. е. С. почали 
переходити через Лон; з 2 ст. до 
н. е. панівне становище в степах 
Пн. Причорномор’я перейшло від 
скіфів доС. Так, зокрема, роксола- 
ни разом з царем пізньої Скіфії 
Палаком воювали в 2-му ст. до 
н. е. проти війська понтійського 
царя Мітрідата VI Євпатора, в 
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серед. 1 ст. н. е. перейшли Дунай 
і напали на рим. провінцію Ме- 
зію. Кінець пануванню С. у сте¬ 
пах Пн. Причорномор’я поклала 
навала готів (серед. З ст.) і гуч¬ 
нів (кга. 4 ст.). Частина С. разом 
з готами і гуннами брала участь у 
Великому переселенні народів. 
Ті, що збереглися на Пд. Сх. Єв¬ 
ропи, за раннього середньовіччя 
змішалися з ін. народами (сло¬ 
в’янськими, північнокавказьки- 
ми), більшою мірою з тюркомов¬ 
ними племенами. Для С. харак¬ 
терні курганні й безкурганні мо¬ 
гильники (Новопилипівські кур¬ 
гани, Усть-Кам'янські кургани). 
Сарматські воїни мали на озбро¬ 
єнні мечі та кинджали, списи, лук 
і стріли. Певну роль відігравав 
захисний обладунок (панцирі, шо¬ 
ломи). Сарматська кіннота в ті 
часи вважалась однією з найкра¬ 
щих. 
У С. з 7—З ст. до н. е. були поши¬ 
рені орнаментовані металеві пла¬ 
стинки для поясів, збруї, зброї; ме¬ 
талевий і глиняний посуд, різно¬ 
манітні ювелірні вироби. Для сар¬ 
матського мистецтва тих часів ха¬ 
рактерні були виконані у -^звіри¬ 
ному стилів зображення тварин і 
фантастичних істот, сцен полюван¬ 
ня, а також боротьби звірів; 
траплялися зображення людей — 
кінних лучників, списників, боро¬ 
датих варварів та ін. В З ст. до 
н. е. з’явився т. 3. поліхромний 
стиль — вставки з кольорового 
каміння й скла на золотому або 
срібному тлі. Щ)и дальшому про¬ 
суванні сарматських племен на 
Пн. Кавказ, Кубань та Пн. При¬ 
чорномор’я мист. С. сприймало 
елементи місц. культури. Найкра¬ 
щими творами мист. С. є золоті 
вироби 2 ст. до н. е.— 1 ст. н. е. 
з станиці Сєверської та з кургану 
Хохлач, прикраси 4—6 ст. н. е. 
з могильника Суук-Су (Крим). 
Літ.': Археологія Української РСР, 
т. 2. К., 1971; Історія Української 
РСР, т. 1, кн. 1. К., 1977; Смирнов 
К. Ф. Савроматьі. М., 1^4; Смирнов 
К. Ф. Вооружение савроматов. В кн.: 
Материали и исследования по архео- 
логии СССР, № 101. М., 1961. 

^ Є. В. Черненко (історія). 
сарматське море — морсь¬ 
кий басейн, що існував у сармат¬ 
ському віці (див. Сарматський вік 
і ярус). Охоплювало пд. части¬ 
ну сучас. тер. СРСР від Карпат 
до Аральського м., за межами 
СРСР — від Карпат до Альп. 
С. м. було порівняно теплим, не¬ 
глибоким, слабосолоним басей¬ 
ном. На Україні відклади його 
поширені на Пд. республіки, За¬ 
карпатті й Передкарпатті. 
сарматський вік і Лрус — 
ранній вік пізньоміоценової епо¬ 
хи неогенового періоду та відкла¬ 
ди, що утворилися в той час. На 
Україні відклади С. я. (вапняки, 
піски, пісковики, мертелі) поши¬ 
рені в Причорноморській запади¬ 
ні, Передкарпатському прогині 
і Закарпатському прогині. їхня 
потужність до 800 м. З цими від¬ 
кладами пов’язані поклади нафти 
і газу. Див. також Неогеновий 
період і неогенова система. Сар¬ 
матське море. 
САРНА, серна (Кирісарга) — рід 
парнокопитих ссавців род. би¬ 
чачих. Включає єдиний вид — 
сарна (К. пірісарга). Довж. 

тіла 102—140 см, маса 15—45 кг. 
Роги є у самців і у самок. Волося¬ 
ний покрив влітку рудий, взимку 
темно-бурий. С. живуть в скеляс¬ 
тих ділянках гірських лісів. Три¬ 
маються стадами від 2—З до кіль¬ 
кох десятків голів. Живляться тра¬ 
вою, листям, гіллям, взимку — ко¬ 
рою дерев, лишайниками і хвоєю. 
Гін в листопаді — грудні. Ва¬ 
гітність бл. 6 міс. У виплоді 1, 
рідко 2 малят. Статевозрілими 
стають самки у 1,5—2,5 роки, сам¬ 
ці — бл. 3-х років. Об’єкт спортив¬ 
ного полювання. Поширена в го¬ 
рах Є^опи і Малої Азії; в СРСР 
— на Кавказі і в Закавказзі. На 
Україні до 19 ст. існувала в Кар¬ 
патах. 
САрНЕНСЬКИЙ район — на 
Пн. Ровен. обл. УРСР. Утворений 
1^39. Площа 2,0 тис. км^. Нас. 
94,4 тис. чол. (1982). У районі — 
65 населених пунктів, підпорядко¬ 
ваних міській, 2 селищним і 18 
сільс. Радам н^. депутатів. Центр 
— м. Сарни. С. р. розташований 
у межах Полісся Українського. 
корисні копалини: граніти, пісок, 
глина, торф. Річки — Горинь та 
її прит. Случ (бас. Дніпра). Чи¬ 
мало озер, у т. ч. Карасинське і 
Сомине. Грунти дерново-підзолис¬ 
ті піщані, супіщані, болотні. 
Лежить у зоні мішаних лісів. Лі¬ 
си (сосна, дуб, береза, вільха, оси¬ 
ка) займають близько 46% терито¬ 
рії району. 
Найбільші підприємства району — 
сарненські маслоробний, рем.-мех., 
комбікєфмовий, льонопереробний 
3-ди, лісгоспзаг, комбінат «Буд- 
індустрія», меблева ф-ка, клесів- 
ські торфобрикетний та щебене¬ 
вий з-ди тощо. Комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Сарни) та 
12 будинків побуту. Землеробство 
спеціалізується на вирощуванні 
зернових (пшениця, жито), картоп¬ 
лі, льону-довгунця, овочів, хме¬ 
лю; тваринництво м’ясо-мол. на¬ 
пряму. Площа с.-г. угідь 1981 ста¬ 
новила 68,4 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 30,5 тис. га. Осушено 
48,1 тис. га. У С. р.— 13 колгос¬ 
пів, 2 радгоспи, Сарненська н.-д. 
станція по освоєнню боліт, райсіль- 
госптехніка з виробничим відділен¬ 
ням, райсільгоспхімія. Залізнич¬ 
ний вузол Сарни, залізничні стан¬ 
ції — Страшів, Клесів, Немовичі 
й Тутовичі. Автомоб. шляхів — 
460 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 328 км. У районі — 2 сільс. 
профес.-тех. уч-ща, 71 заг.-осв., 
З муз. та спортивна школи; 58 лік. 
закладів, у т. ч. 7 лікарень; сана¬ 

торій. 17 будинків культури, 39 
клубів, 5 кінотеатрів, 51 кіноуста¬ 
новка, 62 б-ки; музеї — краєзнав¬ 
чий в Сарнах та істор. в смт Сте¬ 
пані. В цьому ж с-щі народився 
польс. революц. демократ С. Г. 
Ворцель. У 1898 у с. Кузьмівці 
С. р. жив рос. письменник О. І. 
Купрін. У С. р. видається газ. 
«Будівник комунізму» (з 1939). 

^ Є. С. Ковальчук. 
«сАрненськии хрест» — 
бойова операція укр. партизанів у 
грудні 1942, під час якої було ви¬ 
ведено з ла;^ важливий залізнич¬ 
ний вузол Сарни (Ровен. обл.). 
У жовтні 1942 партизанське з’єд¬ 
нання під командуванням С. А. 
Ковпака і С. В. Руднєва за вка¬ 
зівкою Верховного Головнокоман¬ 
дування вийшло в рейд на Пра¬ 
вобережжя Дніпра. Форсувавши 
Сож, Десну, Дніпро і Прип’ять, 
з’єднання взяло напрям на Зх., 
знищуючи на своєму шляху гіт¬ 
лерівські гарнізони. Вночі проти 
26. XI 1942 партизани розгромили 
численний фашист, гарнізон у м. 
Лельчиці (Гомельська обл.). Піс¬ 
ля цього з’єднання розмістилося 
за 120—150 км на Сх. від Сарн. 
Для здійснення операції було 
створено 5 груп, які вночі проти 
5.XII 1942 одночасно висадили в 
повітря 5 мостів: на Пн.-Сх. на¬ 
прямі (ст. Домбровиця) через р. 
Случ, на перегонах Антонівка — 
Сарни, Немовичі — Сарни, Сташів 
— Клесів і Сарни — Лунінець че¬ 
рез р. Гсфинь. Внаслідок операції 
«С. х.> було на 15 діб припинено 
рух поїздів через Сарни. 

Я. Г. Панін. 
САРНИ — місто Ровен. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Случі (бас. 
Дніпра). Залізнич. вузол. Виник¬ 
ли в кін. 19 ст. в зв’язку з будів¬ 
ництвом залізниці Ровно — Луні¬ 
нець. У 1904 в С. утворилася група 
РСДРП. Рад. владу проголошено 
12 (25).XI 1917. Сарненські за¬ 
лізничники були одними з ініціа¬ 
торів Всеукраїнського страйку 
залізничників 1918, брали активну 
участь у Дубровицькому збройно¬ 
му повстанні 1918—19. В 1920 
с-ще захопила бзфж.-поміщицька 
Польща. У 1923 було організова¬ 
но підпільний осередок КПЗБ. 
В 1939 С. у склдді Зх. України 
возз’єднано з УРСР. З того самого 
року С.— місто. В роки Великої 
Вітчизн. війни С. з 6.VII 1941 
по 11.1 1944 були окуповані нім.- 
фашист. військами. В місті з лип¬ 
ня 1943 діяв підпільний райком 
партії. В 1943 за 120—150 км на 
Сх. від С. була проведена бойова 
операція українських партизанів 
^Сарненський хрест>. У місті — 
маслоробний, комбікормовий, хліб¬ 
ний, продовольчих товарів, ре¬ 
монтно-механічний, залізобетонних 
виробів, льонопереробний заводи, 
меблева фабрика, комбінат «Буд- 
індустрія», лісгоспзаг, райсіль- 
госптехніка, райсільгоспхімія, ком¬ 
бінат побутового обслуговування, 
будинок побуту. 2 сільс. про¬ 
фес.-тех. уч-ща, 5 заг.-осв. та 
музична школи; 9 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. 2 лікарні. З будинки 
культури, клуб, 4 кінотеатри, 
8 б-к, краєзнавчий музей. В С. 
народився рад. селекціонер М. О. 
Ольгианський. У 1916 тут побував 
Я. Гагиек. 

САРНИ 

Л. М. Сарксян. 

А. М. Сарксян. Порт¬ 
рет С. Спандаряна 
Бронза. 1947. Державна 
картинна галерея Вір¬ 
менії. Єреван. 

Саркоспоридії: 
цисти в м’язах. 



38 

САРНОБИК 

У. Сароян. 

Ж. П. Сартр. 

Сатуратор: 
1 — ємність, в якій 
рідина насичується вуг¬ 
лекислим газом; 
2 — манометр: 
З—патрубок, через який 
випускають насичену 
газом рідину (стрілками 
показано надходження 
рідини і газу). 

Літ.: Ваганов Г. П. Сарни. Львів, 
1979. 
САРНОБИК (Огух) — рід анти¬ 
лоп. Довж. тіла до 2>35 см, маса 
до 120 кг. Роги довгі (довж. до 
1 м), внизу з кільцеподібними по¬ 
перечними потовщеннями, є у 
самців і самок. Забарвлення воло¬ 
сяного покриву рудувато-буре або 
жовтувато-біле. С. поширені у 
відкритих місцевостях Африки та 
на Аравійському п-ові. Тримають¬ 
ся парами або невеликими групами 
(40 і більше голів). Живляться в 
осн. трав’янистими рослинами. 
Вагітність бл. 9 міс. У виплоді 1, 
рідше 2 малят. Тривалість життя 
до 18 років. В роді 1 вид; сарно¬ 
бик, або о р и к с ((І). 8а2е11а) 
з кількома підвидами, серед яких 
найвідоміший — бейза. Мислив¬ 
ські тварини, але у зв’язку із 
зменшенням чисельності взяті під 
охорону; 2 підвиди С. включені 
в Червону книгу. 
САрОС (грец. оаро^, букв.— міт¬ 
ла) — проміжок часу, через який 
повторюються в тому ж порядку 
сонячні й місячні затемнення. Був 
відомий в старод. Єгипті й Греції 
уже за кілька століть до н. е. С. 

наближено дорівнює 6585-^ доби. 

Протягом одного С. відбувається 
43 сонячних і 28 місячних затем¬ 
нень. Користуючись С., можна 
наближено передбачати затемнен¬ 
ня, але без точного зазначення 
місць бачення та моментів настан¬ 
ня їх. 
САРОЙН (Загоуап) Уїльям (31. 
VIII 1908, м. Фресно, штат Калі¬ 
форнія — 19.V 1981, там же) — 
амер. письменник. За походжен¬ 
ням — вірменин. В оповіданнях 
(збірки «Відважний юнак на ле¬ 
тючій трапеції», 1934; «Той, що 
народився в Америці», 1938; «Ме¬ 
не звуть Арам», 1940; «Увесь світ 
і саме небо», 1956) правдиве зобра¬ 
ження життя поєднується з тон¬ 
ким ліризмом і гумором. Автор 
романів «Людська комедія» (1942), 
«Пригоди Веслі Джексона» (1946), 
«Мамо, я тебе люблю» (1956), 
«Тату, ти збожеволів» (1957), лі- 
рико-автобіогр. книг «Велосипе¬ 
дист на Беверлійських пагорбах» 
(1952), «Не вмирати» (1963), збі¬ 
рок нарисів, есе, мемуарів «Дні 
життя і смерті і втечі на місяць» 
(1970), «Місця, де я відбував 
строк» (1972) тощо. Широко відо¬ 
мі п’єси «У горах моє серце», «Пе¬ 
черні люди» (обидві — 1939), 
«Шлях вашого життя» (1940). 
Творчість С. пройнята мотивами 
гуманізму. Кілька разів відвідав 
Рад. Союз. За заповітом С. прах 
його перевезено і поховано в Єре¬ 
вані. 
Те.: Укр. п е р е к л.— Людська ко¬ 
медія.— Сумна історія. К., 1971; 
Рос. перекл.— Человеческая ко- 
медия. М., 1958; 60 миль в час. М., 
1958; Путь вашей жизни. Пьесьі. М., 
1966; Приключения Весли Джексона, 
М., 1979; Меня зовут Арам. Ереван, 
1980. 
Літ.: Гончар Н. А. Вильям Сароян и 
его рассказьі. Ереван, 1976. 

О. 7. Земляний. 
САРПЙНСЬКІ 03£РА — група 
мілководних гірко-солоних озер 
на Пд. Сх. Європ. частини СРСР, 
в межах Калм. АРСР і Волгогр. 
обл. РРФСР. Простягаються на 
160 км вздовж сх. підніжжя висо¬ 
чини Єргені. Утворилися на місці 

давнього русла р. Волги. Найбіль¬ 
ші з С. о.— Сарпа, Батир-Мала, 
Барманцак, Цаца. Живлення пере¬ 
важно снігове. Весною С. о. на¬ 
повнюються талими водами і спо¬ 
лучаються між собою, утворюючи 
заг. водотік — р. Сарпу. Влітку 
часто пересихають. В районі С. о. 
створено Сарпинську обводнюваль¬ 
ну систему. 
САРРСЗТ (Заггаиіе; дівоче прізв.— 
Черняк) Наталі (н. 18.VII 1900, 
Іваново-Вознесенськ, тепер Івано¬ 
во, РРФСР) — франц. письмен¬ 
ниця. У Францію потрапила в се¬ 
мирічному віці. Творчість С. про¬ 
ходила у руслі «нового роману» 
(див. ^Антиромань), одним з пер¬ 
ших теоретиків якого вона була. 
Думки С. у найбільш концентрова¬ 
ному вигляді представлено в зб. 
есе «Ера підозр» (1956), де вису¬ 
вається ідея оновлення худож. 
структури роману шляхом відмо¬ 
ви від дії, сюжету, персонажа-ха- 
рактеру, будь-якого зв’язку зобра¬ 
жуваного з суспільно-політ. реаль¬ 
ністю епохи. Натомість С. про¬ 
понує зануритись у світ «тропіз- 
мів» — найдрібніших розпливча¬ 
стих порухів душі, «мікроскопіч¬ 
них драм», що лежать на грані 
свідомого й підсвідомого. Ці по¬ 
гляди знайшли втілення в її 
антисоціальних, антиістор. рома¬ 
нах «Портрет невідомого» (1948), 
«Мартеро» (1953), «Планетарій» 
(1959), «Золоті плоди» (1963), 
«Між життям і смертю» (1968), 
«Ви їх чуєте?» (1972), написаних 
з переважним використанням 
техніки ^(.потоку свідомості^. 
Те.: Укр. перекл.— Золоті пло¬ 
ди. «Всесвіт», 1968, № 9; Рос. пе¬ 
ре к л.— Золотьіе плодьі. М., 1969. 
Літ.: Пащенко В. У глибинах підсві¬ 
домого, або «Новий роман» Наталі 
(Заррот. «Всесвіт», 1968, № 9; Еремеев 
Л. А. Французский «новьій роман». 
К., 1974. Г. М. Рягузова. 
САРСЕНБАЄВ А6у(н. 28.x 1905, 
с. Морське, тепер радгосп «Шлях 
комунізму» Денгізького району 
Гур’євської обл. Каз. РСР) — ка¬ 
зах. рад. письменник. Член КПРС 
з 1928. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Брав участь у визволенні 
України від нім.-фашист, загарб¬ 
ників. Друкуватися почав 1936. 
Автор збірок віршів і поем «Дар 
серця»'(1938), «Біла хмара» (1947), 
«Ранок Батьківщини» (1952), «Не¬ 
написана книга» (1962), «Сходи і 
висоти» (1971), «І пам’ятається 
все» (1980). Романи і повісті — 
«Народжені на хвилях» (1953), 
«Син капітана» (1961) — про жит¬ 
тя рибалок і моряків; зб. оповідань 
«Щоденник офіцера» (1960), «Мо¬ 
нолог воїна» (1972), «Слідами 
героїв» (1974) — про Велику Віт¬ 
чизн. війну. У віршах «Весна на 
Україні» (1945), «Ой Дніпро, Дні¬ 
про» (1946), «Другові з Харкова» 
(1953) та ін. оспівав Україну. 
Т. Шевченкові присвятив поему 
«Вишневий сад» (1943). Нагород¬ 
жений орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, ін. орденами, медалями. 
Те.: Рос. перекл.— Белое обла- 
ко. Алма-Ата, 1958; Рожденньїе на 
волнах. Алма-Ата, 1964; Сьін капита- 
на. Алма-Ата, 1966; Берег моей моло- 
дости. М., 1969; И помнится все. Ал¬ 
ма-Ата, 1980. Б. Іскаков. 

САРТАКСЗВ Сергій Венедиктович 
[н. 13 (26).ПІ 1908, Омськ] — рос. 
рад. письменник. Член ІСПРС з 
1951. Друкуватися почав 1934. Пер¬ 

ша зб. оповідань «Олексій Худо- 
ногов» (1945), збірки «Село Дале¬ 
ке» (1947), «Садок під вікнами» 
(1959) та ін. Автор історико-рево- 
люц. романів «Хребти Саянські» 
(кн. 1—З, 1940—54), «А ти гори, 
зоре» (кн. 1—2, 1974—75), рома¬ 
нів «Крижаний скарб» (1962), 
«Філософський камінь» (кн. 1— 
2, 1966—71), трилогії «Барбинсь- 
кі повісті» — «Гірський вітер» 
(1957), «Не віддавай королеви» 
(1960), «Повільний гавот» (1967, 
первісна назва — «Козяча морда») 
— Держ. премія СРСІ^ 1970 — про 
освоєння природних багатств Си¬ 
біру, трудовий подвиг рад. лю¬ 
дей. Автобіографічна повість «Над 
чистим аркушем» (1978), п’єси, 
нариси, фейлетони, твори для ді¬ 
тей, публіцистичні і літературо¬ 
знавчі статті. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, іншими орденами, ме¬ 
далями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—6. М., 
1978—80: Укр. п е р е к л.— Гірсь¬ 
кий вітер. — Не віддавай королеви. К., 
1963; Крижаний скарб. К., 1965; Фі¬ 
лософський камінь, кн. 1—2. К., 
1969—74; Повільний гавот. К., 1975. 

Г. А. Бенькевич. 
САРТІ (Загіі) Джузеппе (хреще¬ 
ний 1.ХІІ 1729, Фаенца — 28.VII 
1802, Берлін) — італ. композитор, 
диригент і педагог, почесний член 
Петерб. АН (з 1796). Учень Дж. 
Мартіні. З 1784 жив у Росії, був 
придворним капельмейстером. У 
1786—90 — на службі у Г. Потьом- 
кіна. Очодював його домашню 
капелу в Причорномор’ї; мав ти¬ 
тул директора Катеринославської 
муз. академії. Автор опер (у т. ч. 
«Арміда та Рінальдо», 1785; «Анд- 
ромеда», 1798), композицій для 
хору та оркестру, пісень. Серед 
учнів С. — Л. Керубіні, а також 
А. Ведель, С. Давидов, Д. Кашин, 
С. Дегтярьов, Л. Гурильов. 
САРТР (Загіге) Жан Поль (21.VI 
1905, Париж — 16.IV 1980, там 
же) — франц. філософ, письмен¬ 
ник, драматург, публіцист. За¬ 
кінчив Вищу нормальну школу в 
Парижі (1929). Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації Франції — учас¬ 
ник Руху Опору. Був членом Все¬ 
світньої Ради Миру. С. — пред¬ 
ставник т. 3. атеїстичного напря¬ 
му франц. екзистенціалізму. Гол. 
філос. праця — «Буття та ніщо» 
(1943), в якій С. зробив спробу 
«подолати» матеріалізм та ідеа¬ 
лізм, що привело його до суб’єк¬ 
тивно-ідеалістичного тлумачення 
основного питання філософії. С. 
стверджував, що розрізняти бут¬ 
тя і свідомість, природу і дух, 
об’єкт і суб’єкт можна лише роз¬ 
глядаючи їх як полюси інтенцій- 
ності (див. Інтенція). С. тлума¬ 
чив усвідомлення людиною навко¬ 
лишнього світу як його творення 
людською свідомістю. Істор. про¬ 
цес, за С.,— це постійний конф¬ 
лікт між самими індивідами, як 
носіями необмеженої свободи, а 
також між людиною і заг. форма¬ 
ми буття (держава, право, мо¬ 
раль, громадська думка, колектив¬ 
ні орг-ції тощо). С. розривав ре¬ 
альні зв’язки, які існують у люди¬ 
ни з природою і суспільством, про¬ 
голошував весь світ чужим і воро¬ 
жим людині. Політ, погляди С. 
характеризуються хитаннями між 
ліберальним демократизмом і ліво¬ 
радикальним екстремізмом. 



39 
ЛІТ. творчість С. тісно пов’язана 
з його філософією та ідеологічни¬ 
ми позиціями. Це відчутно вже 
у першому романі <Нудота» (1938) 
і зб. оповідань <Мур> (1939), де 
втілено осн. положення екзистен- 
ціалістської філософії автора. 
Участь у Русі Опору сприяла по¬ 
силенню громад, активності С. 
Проблеми цього руху по^шено 
в драмах <Мухи» (1943) і «СГмерть 
без погребіння» (1946). В неза¬ 
вершеній тетралогії «Дороги сво¬ 
боди» (вийшли романи «Повно¬ 
ліття»; «Відстрочка», обидва — 
1945; «Смерть в душі», 1949) С. 
проводить героя, дрібнобурж. ін¬ 
телігента, носія екзистенціальної 
свідомості, через кризи й конфлік¬ 
ти кін. зо — поч. 40-х рр. В пово¬ 
єнні роки виступав прибічником 
т. 3. ангажованої, тобто суспільно- 
активної л-ри. Гострі політичні й 
ідеологічні питання підняті в дра¬ 
мах «Шаноблива повія» (1947), 
«Некрасов» (1956), «Альтонські 
відлюдники» (1960). Повість «Сло¬ 
ва» (1964) має автобіогр. харак¬ 
тер. Автор праць з теорії та історії 
л-ри. Нобелівська премія 1964, 
від якої С. відмовився, мотивуючи 
це зневагою комітету, що Гі при¬ 
суджує, до заслуг революц. пись¬ 
менників 20 ст. В 1964 брав участь 
у роботі Міжнародного форуму ді¬ 
ячів культури в Києві, присвяче¬ 
ного 150-річчю з дня народження 
Т. Шевченка. 
Те.: Укр. перек л.— Некрасов. 
К., 1956; Мур. «Вітчизна», 1967, № 2; 
Рос. перек л.— Слова. Предисло- 
вие М. Бажана. М.. 1966: Пьесьі. М., 
1967. 
Літ.: Бажан М. В пошуках надії і 
свободи. «Всесвіт», 1967, № 9; Вели- 
ковский С. В поисках утраченного 
смнсла. М., 1979. |л. К. 

(філософські погляди); 
Д. С. Наливайко (літ. творчість). 

САРЦЙНИ (Загсіпа) — рід бакте¬ 
рій, що належить до родини Рер- 
Іососсасеае (за міжнар. класифі¬ 
кацією, 1974). Клітини С. мають 
майже сферичну форму, діаметр 
1,8—3,0 мкм. Розмножуються по¬ 
ділом в трьох взаємно перпенди¬ 
кулярних напрямах, внаслідок чо¬ 
го утворюють пакети (звідки назва 
від лат. загсіпа — зв’язка, тюк) з 
8 або більше клітин. Нерухомі. 
Грампозитивні (див. Грама метод). 
Хемоорганотрофи, аеротолерант- 
ні (стійкі до кисню) анаероби з 
бродильним типом обміну речо¬ 
вин. Розрізняють два види С.: 
5. уепігісиїі та 5. тахіта, які 
являють собою сапрофіти, поши¬ 
рені в грунті, воді, повітрі, в 
травному тракті тварин і людини. 
Бактерії 5. уепігісиїі є одним з 
небагатьох прокаріотів, що здатні 
синтезувати целюлозу, з якої скла¬ 
дається зовнішній шар її клітинних 
оболоток. А. П. Дем*яненко. 

САРЯН Гегам Багдасарович Г12 
(25).ХЇІ 1902, Тебріз, Іран — 14.XI 
1976, Єреван] — вірменський рад. 
поет, засл. діяч культури Вірм. 
РСР (з 1967), засл. діяч культури 
Укр. РСР (з 1972). У 1922 пере¬ 
їхав до Рад. Вірменії. Друкува¬ 
тися почав 1919. У ранніх віршах 
писав про соціальну несправедли¬ 
вість, що панує в Ірані. Перша 
кн.— поема «Весілля Ширака» 
(1925). У збірках віршів «Країна 
Радянська» (1930), «Полудень» 
(1935), «Балади» (1944), «Хризан¬ 

тема» (1968), «Вибране. Вірші і 
балади» (1974) та ін. писав про 
минуле і сучасне Вірменії, про 
дружбу народів, боротьбу за мир. 
У поемах «Гюльнара»( 1925), «Іра¬ 
ні »(1935) та ін. показав боротьбу 
жінки Сходу за своє визволення. 
Писав також оповідання, п’єси. 
Деякі вірші С. покладено на музи¬ 
ку. Переклав «Кобзар» Т. Шевчен¬ 
ка (вид. 1939, 1954, 1961), присвя¬ 
тив йому вірші, статті. Перекла¬ 
дач творів І. Франка, П. Тичини, 
М. Рильського, В. Сосюри, Л. 
Первомайського та ін. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Укр. перек л. — [Вірші]. В 
кн.: Радянська література народів 
СРСР. К., 1952; Сівачі світла. К., 
1975; [Вірші]. В кн.: Вірменська ра¬ 
дянська поезія Антологія. К., 1980. 

С. Г. Амірян. 

САР’ЙН Мартірос Сергійович 
[16 (28).II 1880, Нахічевань-на-До¬ 
ну, тепер у складі Ростова-на-До- 
ну — 5.У 1972, Єреван] — вірм. 
рад. живописець, нар. художник 
СРСР (з 1960), дійсний член АМ 
СРСР (з 1947), дійсний член АН 
Вірм. РСР (з 1956), Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1965). В 1897— 
1904 навчався в Моск. уч-щі жи¬ 
вопису, скульптури та архітектури. 
На початку 1900-х рр. звернувся 
до сх. сюжетів («Константинополь. 
Вулиця. Опівдні», 1910; «Фінікова 
пальма. Єгипет», 1911). В 1921 
переїхав до Вірменії. З цього ча¬ 
су природа і побут Рад. Вірменії 
стали основною темою творчості 
С. («Вірменія», 1923; «Єреван», 
1924; «Південна зима», 1934; «З 
висот Арагацу», 1951; цикл картин 
«Моя Батьківщина», 1952—58). 
С. був також майстром портрета 
(портрети — нар. арт. СРСР 
Р. Симонова, 1939; поета А. Іса- 
акяна; академіка 1. Орбелі, 1943; 
художниці Т. Яблонської, 1954; 
кінорежисера О. Довженка, 1956, 
Київський музей російського мист. 
та ін.). С.— автор монументаль¬ 
них декоративних панно для ви¬ 
ставки 1937 у Парижі, театр, 
декорацій («Алмаст» О. Спендіа- 
рова в Єреванському театрі опери 
та балету ім. Спендіарова, 1938— 
39), іл. до книжок («Вірменські 
народні казки», 1933). Твори С. 
глибокі за змістом, барвисті, сво¬ 
єрідні за манерою виконання. Збе¬ 
рігаються в ДТГ в Москві, ДРМ 
в Ленінграді, Музеї народів Сходу 
в Москві, Картинній галереї Вір¬ 
менії у Єревані. В Єревані від¬ 
крито Музей-квартиру М. С. 
Сар’яна. У 1971 в Києві експону¬ 
валася виставка творів С. Наго¬ 
роджений З орденами Леніна, ме¬ 
далями. Держ. премія СРСР, 
1941. Ленінська премія, 1961. Іл. 
див. також на окремих аркушах 
до статей Вірменська РСР, т. 2, 
с. 448—449; Живопис, т. 4, с. 120— 
121; Натюрморт, т. 7, с. 288—289. 
Те.: Из моей жизни. М., 1971. 
Літ.: Дрампян Р. Сарьян. М., 1964; 
Сарьян. Счастье жизни. Альбом. М., 
1968; Мартирос Сарьян. Каталог 
виставки произведений. М., 1980. 

Е. А. Мартікян. 

САСАНГДИ — династія Іран, 
шахів 224—651. Заснована Арда- 
шіром І (224—239). До складу 
д-ви С. входили тер. Ірану, Іраку, 
Афганістану, Закавказзя. Процес 
феодалізації, що відбувався в 

д-ві С., викликав численні повстан¬ 
ня, найбільшим з яких був Мазда- 
кітський рух. У 7 ст. д-ву С. заво¬ 
ювали араби. Найвідоміші пред¬ 
ставники С.: Ардашір І, Шапур І 
(239—272), Шапур II (309—379), 
Кавад І (488—496, 499—531), Хос- 
ров І Анушірван (531—579), Хос- 
ров її Парвіз (590—628). 
САСЙК (Кундук) — озеро на 
Пд. Одес. обл. УРСР. У природ¬ 
ному стані довж. 29 км, шир. від 
З до 12 км, площа 210 км^. Від 
моря було відокремлене піщаним 
пересипом завширшки 50—250 м, 
сполучалося з ним протоками. 
Живлення відбувалось гол. чин. 
за рахунок мор. вод. Влітку со¬ 
лоність досягала 19—20%о. В С. 
впадають річки Когильник і Са- 
рата. З побудовою Дунай — Дні¬ 
стровської зрошувальної системи 
С. використовуватимуть як во¬ 
доприймач прісної води Дунаю. 
Озеро 14-кілометровою дамбою 
відокремлено від моря, з нього 
викачано мор. воду і 1980 розпо¬ 
чато заповнення прісною водою. 
Після поглиблення дна й опріс¬ 
нення водосховище на місці С. 
вміщуватиме 1 млрд. м® води, 
що дасть можливість зрошувати 
150 тис. га земель. 
САСЙК, Сасик-Сиваш — солоне 
озеро у Крим. обл. УРСР, на Сх. 
від м. Євпаторії. Довж. 14 км, 
шир. до 9 км, глибина до 1,2 м. 
Площа 75,3 км^. Від моря відо¬ 
кремлений пересипом з гравію і 
піску завширшки до 1,7 км. Жи¬ 
виться гол. чин. підземними во¬ 
дами, частково — за рахунок філь¬ 
трації мор. води. Влітку площа 
озера зменшується. Дно вкрите 
шаром сірого і чорного мулу. Ви¬ 
добування кухонної солі. 
сАсик, ^ Сосик — річка у Микол, 
обл. УРСР, впадає у Сасицький 
лиман Чорного м. Довж. 98 км, 
площа бас. 551 км^. Улітку місцями 
пересихає. Воду С. частково ви¬ 
користовують для зрошування. 
САСЙЦЬКИЙ ЛИМАН — лиман 
на пн. березі Чорного м., в межах 
Микол, обл. УРСР. Довж. 10 км, 
шир. до 1,5 км, площа 12 км^. 
С. л.— частина Березанського ли¬ 
ману. Дно вкрите лік. грязями. У 
лиман впадає р. Сасик. 
САСКАТУН — місто на Зх. Ка¬ 
нади, в провінції Саскачеван. Роз¬ 
ташований на р. Саут-Саскачеван. 
Вузол з-ць. 132,2 тис. ж. (1976). 
Підприємства нафтопереробної, 
цем., хім., швейної і харч, (еле¬ 
ватори, вітряки, мол., м’ясокон¬ 
сервні 3-ди) пром-сті. Вироби, 
тракторів. Видобування і перероб¬ 
ка калійної солі. Університет. 
саскАчеван — ріка у Пн. Аме¬ 
риці, на Пд. Канади. Утворюється 
злиттям двох витоків — Норт-С. 
і Саут-С., що беруть початок на 
сх. схилах (Скелястих гір. Пере¬ 
тинає Центральні рівнини, впа¬ 
дає в о. Вінніпег. Довж. 544 км 
(від витоків Саут-С.— 1928 км), 
пл. бас. 385 тис. км^. Живлення 
переважно снігове і дощове. Пе¬ 
ресічна витрата води у пониззі 
1096 м^с. Судноплавний. ГЕС. 
На р. Норт-С.— м. Едмонтон, на 
р. Саут-С. — м. Саскатун. У бас. 
С.— нац. парки Банф, Прінс- 
Альберт. 
саскачеван — провінція на 
Пд. Канади. Площа 651,9 тис. км^. 

САСКАЧЕВАН 

Г. Б. Сарян. 

М, С. Сар*яв. 

М. С. Сар*ян. 
Моя сім’я. 1929. ДТГ 
у Москві. 
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САТАНГ 

К. І. Сатпасв. 

Л. І. Сатосова. 

Сатурн і його кільце 
(на поверхні планети 
видно тінь від кільця). 

Населення 908 тис. чол. (1976). 
Адм. ц. — Ріджайна. С.— один з 
районів розселення українців, пе¬ 
реважно в степових районах. Роз¬ 
ташований в межах Лаврентійсь- 
кої височини і Великих рівнин. 
Гол. ріка — Саскачеван. Пн.-сх. 
частина провінції лежить у зоні 
тайги, пд.— у степовій і лісосте¬ 
повій зонах. С.— частина осн. 
району вирощування зернових 
культур у Канаді. Розвинуте тва¬ 
ринництво (велика рогата худоба, 
свині, вівці, птиця). Видобува¬ 
ють калійну сіль, нафту, мідь, 
урановий концентрат тощо. Осн. 
галузі обробної пром-сті — харч, 
(у т. ч. борошномельна, м’ясокон¬ 
сервна, маслоробна), хім., нафто¬ 
переробна, маш.-буд. Деревообр., 
целюлозно-паперові, цем., швей¬ 
ні та ін. підприємства. Гол. пром. 
центри — Ріджайна, Саскатун. 
сатанг — розмінна монета 
королівства Таїланду, дорівнює 
7іоо бата. 
САТАНГ В — селище міського ти¬ 
пу Городоцького р-ну Хмельн. обл. 
УРСР. Розташований на р. Збручі 
(прит. Дністра), за 20 км від за- 
лізнич. ст. Закупне. 2,1 тис. ж. 
(1982). У селищі — цукр., плодо¬ 
консервний та хлібний з-ди, ви¬ 
робниче відділення Городоць- 
кої райсільгосптехніки, ком^нат 
комунальних підприємств. Серед¬ 
ня школа, лікарня, поліклініка. 
2 будинки культури, 2 б-ки. Па¬ 
м’ятка архітектури — залишки 
фортеці 16—18 ст. Відомий з 15 
ст., с-ще міськ. типу — з 1938. 
САТАН Г-ДАР, Сатанідар — па¬ 
горб на схилі гори Арагац поблизу 
с. Пірмалак Талінського р-ну 
Вірм. РСР, де відкрито найдавні¬ 
шу в СРСР стоянку первісної лю¬ 
дини шельської і ашельської куль¬ 
тур палеоліту. Досліджувалася 
1945—49. При розкопках виявлено 
примітивні знаряддя з обсидіану 
й базальту. 
САТЕЛГТ [від лат. заіеііез (заіеііі- 
1І5) — служник, супзггник, спіль¬ 
ник] — 1) В Стародавньому Римі 
озброєний найманець, який супро¬ 
водив володаря. 2) Держава, фор¬ 
мально незалежна, але фактично 
підпорядкована іншій, більшій ім¬ 
періалістичній державі. 
САТЕЛГТИ в те X н і ц і — зуб¬ 
часті колеса, що обертаються нав¬ 
коло своїх осей та одночасно нав¬ 
коло осі центрального колеса. Є 
складовою частиною механізмів 
(напр., планетарних передач, ди¬ 
ференціалів) верстатів, лічиль¬ 
них машин, деяких підйомних 
машин та ін. 
САТЙН (франц. заііп, з араб, 
зайтуні, від Зайтун — старої араб, 
назви китайської гавані Цюань- 
чжоу, звідки вивозили тканини) — 
бавовняна, вовняна, лляна чи 
шовкова тканина головного (атлас¬ 
ного, або сатинового) переплетен¬ 
ня ниток з гладенькою лицьовою 
поверхнею. Буває в осн. гладко¬ 
фарбованим, вибіленим і вибив¬ 
ним. З С. шиють жіночі плаття, 
чоловічі сорочки, використовують 
його як підкладкову тканину то¬ 
що. 
САТЙРА (лат. заііга, від за- 
іига, букв.— суміш, усяка всячи¬ 
на) — особливий спосіб художньо¬ 
го відображення дійсності, який 
полягає в гостро осудливому ос¬ 

міюванні негативного. До сати¬ 
ричних належать твори л-ри і 
мистецтва, різні за своїми фор¬ 
мальними і жанровими ознаками. 
У вузькому розумінні С.— вірш 
викривального характеру. Передо¬ 
ва С. спрямована проти соціально 
шкідливих явищ, що гальмують 
поступальний рух суспільства. 
Тому, на відміну від гумору, 
вона позначена повним заперечен¬ 
ням зображуваного (таке запере¬ 
чення у реалістичній С. здійсню¬ 
ється в ім’я ствердження нових, 
прогресивних засад життя). Вод¬ 
ночас об’єктом С. є комічне, тобто 
явища, які не відповідають есте¬ 
тичному ідеалові. Щоб зірвати 
з фальшивого, потворного зовніш¬ 
ню, оманливу оболсшку і виставити 
його в смішному світлі, сатирик 
звертається до худож. перебіль¬ 
шення, яке є осн. особливістю са¬ 
тиричної типізації; звідси найшир- 
ше використання в С. гіперболи, 
карикатури, шаржу, гротеску^ 
фантастики. С. виникла в усній 
нар. творчості. Високого рівня 
вона досягла вже в л-рі античних 
часів (Арістофан, Ювенал, Лукі- 
ан). З іменами Дж. Боккаччо, Ф. 
Рабле, Ж. Б. Мольєра, Дж. (Звіф- 
та, Вольтера, Г. Гейне, У. Текке- 
рея, А. Франса, Марка Твена, Б. 
Шоу, Г. Манна, Я. Гашека та ін. 
пов’язаний розквіт С. в зх.-європ. 
л-рі. В дожовтневій рос. л-рі реа¬ 
лістична, натхнена передовими 
ідеями свого часу сатира О. Гри- 
боєдова, М. Гоголя, М. Салтико- 
ва-Щедріна, А. Чехова та ін. зав¬ 
давала нищівного удару по паную¬ 
чих тоді соціально несправедливих 
порядках. Укр. С., що також 
сягає своїм корінням у фольклор, 
представлена в л-рі 16—17 ст. 
(творчість І. Вишенського та ін. 
письменників-полемістів), 18 ст. 
(інтермедії, вертепна драма, твору 
чість мандрівних дяків, сатиричні 
вірщі, прозові байки Г. Сковоро¬ 
ди). Кращі зразки С. у давній 
укр. л-рі характеризувалися вираз¬ 
ним антифеодальним і антицерков- 
ним спрямуванням. Істотне зна¬ 
чення для утвердження реалізму 
в укр. С. мала поява (1798) <Ене- 
їди» І. Котляревського, в якій до¬ 
шкульно висміювались сусп. вади, 
породжені самодержавно-кріпос¬ 
ницьким ладом. В різний час 19 
— поч. 20 ст. з сатиричними твора¬ 
ми, спрямованими проти соціаль¬ 
ної несправедливості, виступили 
Г. Квітка-Основ’5гаенко, П. Гулак- 
Артемовський, Є. Гребінка, Л. 
Глібов, С. Руданський, І. Нечуй- 
Левицький, І. Карпенко-Карий, 
Лесь Мартович, О. Маковей, В. 
Самійленко. Найбільшої викри¬ 
вальної сили укр. С. досягла в 
творчості письменників революц.- 
демократичного напряму — Т. 

Сатанів. Залишки фортеці 16 — 18 ст. 

Шевченка, І. Франка, М. Коцю¬ 
бинського, Лесі Українки, які го¬ 
стро і непримиренно картали того¬ 
часний сусп. устрій, все антинарод¬ 
не. На грунті засвоєння і розвит¬ 
ку прогресивних традицій класики 
зростає рад. С. Але якщо дожовт¬ 
нева С. бачила своє призначення у 
викритті й запереченні тогочасно¬ 
го антинародного сусп. ладу, то 
рад. С., викриваючи негативні яви¬ 
ща в нашому житті, борючись із 
залишками минулого, служить 
справі зміцнення соціалістичного 
ладу. Одне з осн. завдань, які вико¬ 
нує рад. С.,— критика бурж. іде¬ 
ології, викриття ворогів миру і 
соціального прогресу. Видатними 
представниками С. в рад. л-рі бу¬ 
ли М. Горький, В. Маяковський, 
Д. Бєдний. Цінний внесок в її 
розвиток зробили рос. рад. сати¬ 
рики І. Ільф і Є. Петров, М. Коль¬ 
цов, М. Зощенко, С. Михалков, 
білорус.— К. Крапива, латис.— 
А. Грігуліс, узб.— А. Каххар, 
азерб.— А. Саоір та ін. До най- 
значніших представників укр, рад. 
С. належать В. Блакитний, Остап 
Вишня, Я. Галан, С. Тудор, О. 
Корнійчук, С. Олійник, С. Вос- 
крекасенко, В. Минко, Д. Білоус 
та ін. 
Літ.: Зльсберг Я. Вопросм теории са- 
трьі. М.» 1957; Дзеверин И. Пробле- 
мьі сатирьі в революционно-демокра- 
тической астетике. К., 1962; Борев Ю. 
Комическое. М., 1970; Ершов Л. Ф. 
Сатира и современность. М., 1978. 

/. О. Дзеверін. 

САТЙРИ (2ахор0і) — у грец. 
міфології лісові божества, демони 
природи, що жили в лісах, іноді 
в горах. Мали вигляд напівлюдей, 
напівцапів. Разом з німфами су¬ 
проводили Діоніса, влаштовували 
веселі хороводи. У римлян їх 
наз. фавнами. Іл. с. 44. 
САТІР І (2ахі)род І; р. н. невід.— 
п. 389 або 388 до н. е.) — правитель 
Боспорськог держави (433 або 
432—389 або 388 до н. е.) з династії 
Спартокідів, син і спадкоємець 
Спартока І. С. І підтримував 
тісні екон. зв’язки з Афінами (за 
його правління було укладено 
договір про взаємні торг, пільги і 
привілеї). Почав війну за приєд¬ 
нання Феодосії до Боспорської 
д-ви, але загинув під час облоги 
міста. 
САТГР II (2ахор0б II; р. н. невід. 
— п. 309 або 308 до н. е.) — пра¬ 
витель Боспорськог держави (310 
або 309—309 або 308 до н. е.), 
старший син і спадкоємець Пері- 
сада І. В союзі із скіфами вів 
боротьбу проти свого брата Євме- 
ла, який намагався захопити бос- 
порський престол. Був смертельно 
поранений під час штурму фортеці 
фатеїв (місц. плем’я, що жило в 
Прикубанні; їхній вождь був 
союзником Євмела). 
сАтледж — ріка у Пд. Азії, 
в межах Китаю (де має назву Ланг- 
чен), Індії і Пакистану; найбільша 
ліва прит. Інду. Довж. бл. 1500 
км, площа бас. 395 тис. км^. Бере 
початок з хр. Кайлас у Гімалаях 
на вис. понад 6700 м над р. м., 
тече у каньйоноподібній ущелині, 
порожиста. Нижче виходить на 
Індо-Гангську рівнину. Живлення 
мішане: у верхів’ї — снігово-льо¬ 
довикове, у пониззі — дощове. 
Влітку часті поводі. Пересічна ви- 
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трата води біля м. Руп^ 500 м*/с, 
макс.— до 20 тис. м®/с. Судноплав¬ 
ний на окремих ділянках. На С. 
споруджено гідровузол Бхакра- 
Нангал (Індія); будуєтеся (1983) 
Раджастхаяський іригаційний ка¬ 
нал для обводнення пустелі Тар. 
Води ріки використовують для зро¬ 
шування. 
САТдСОВА Людмила Іванівна 
(н. ЗО.XI 1926, м. Самара, тепер 
Куйбишев) — російська і україн¬ 
ська радянська актриса муз. 
комедії, засл. арт. РРФСР (з 
1953), нар. арт. УРСР (з 1965). 
У 1947 закінчила муз. с^дію при 
Куйб. театрі опери та шілету (з 
1945 була солісткою цього театру). 
З 1951 — солістка Свердловсько- 
го, з 1960 — Одеського театрів му¬ 
зичної комедії. Ролі: Шура Аза¬ 
рова («Блакитний гусар» Рахма- 
нова), Тоня і Лариса («Біла ака¬ 
ція» Дунаєвського), Чаніта («По¬ 
цілунок Чаніти» Мілютїна), Жанна 
Лябурб («На світанку» Сандлера), 
Віолетта («Фіалка Монмартра» 
Кальмана). Концертна діяльність. 
САТПАЄВ Каниш Імантайович 
[ЗО.III (11.IV) 1899, аул кол. Ак- 
келінськОЇ волості, тепер Павло¬ 
дар. обл. Каз. РСР — 31.1 1964, 
Москва, похований в Алма-Аті] — 
рад. геолог, акад. АН Каз. РСР 
і АН СРСР (з 1946). Член КПРС 
з 1944. Закінчив Том. технологіч¬ 
ний ін-т (1926). До 1941 працю¬ 
вав у геол. орг-ціях. Досліджував 
Джезказганське родовище мідних 
руд. У 1941—64 — директор Ін-ту 
геол. наук Казах, ф^^лу АН 
СРСР (з 1946 — АН Каз. РСР). 
З 1942 — голова Президії Казах, 
філіалу АН СРСР, 1946—52 і 
1955—64 — президент АН Каз. 
РСР. Осн. праці присвячені гео¬ 
логії рудних родовищ і мінераль¬ 
них ресурсів Казахстану, зокрема 
розробці принципів складання про¬ 
гнозних карт корисних копалин. 
На честь С. названо мінерал сат- 
паєвіт. Ленінська премія, 1958. 
Держ. премія СРСР, 1942. Наго¬ 
роджений 4 орденами Леніна, орде¬ 
ном Вітчизн. війни 2-го ступеня, 
медалями. 
САТРАП (грец. аахраяц^, від дав¬ 
ньоперського хшатрапаван, букв. 
— охоронець області) — 1) На¬ 
місник провінції (сатрапії) в 
д-вах Ахеменідів, Селевкідів, Са- 
санідів, Парфянському царстві. 
2) Переносно — деспотичний 
адміністратор, безконтрольний 
правитель. 
САТТАР-ХАН [1867 (1868), Ка¬ 
радаг — 17.XI 1914, Тегеран] — 
діяч Іранської революції 1905— 
11, нар. герой Ірану. Походив 
з дрібнобурж. сім*ї. Брав участь 
у партизан, русі проти шахської 
влади. Очолював збройне нар. 
повстання в Тебрізі 1908—09. 
сАту-іуіАРЕ — місто на Пн. Зх. 
Румунії, адм. ц. повіту Сату-Ма- 
ре. Розташоване на р. Сомеш 
(бас. Тиси). Вузол з-ць і автомоб. 
шляхів. 104 тис. ж. (1977). Найроз¬ 
винутіше машинобудування (гір¬ 
ниче, вагоно- та верстатобудуван¬ 
ня). Текст., швейна, шкіряна, меб¬ 
лева, харч, пром-сть, вироби, га¬ 
зових плит. 
САТУР Ато Р (від лат. заіиго — 
насичую) — апарат, в якому рі¬ 
дину насичують вуглекислим га¬ 
зом. Насичення відбувається при 

перемішуванні рідини з газом, що 
його пропускають крізь її шар, при 
розпиленні рідини в газі, в разі 
пропускання рідини крізь кера¬ 
мічну або скляну насадку назу¬ 
стріч газові тощо. Розрізняють С. 
(мал. с. 38): періодичної, циклічної 
і безперервної дії; напівавтоматич¬ 
ні й автоматичні. С. застосовують 
у вироби, газованих напоїв, пива, 
шипучих вин (див. Виноробство), 
цуіфу (для обробки дифузійного 
бурякового соку) тощо. 
САТ!^РН (лат. Заіигпиз)— у рим. 
міфології бог посівів, покровитель 
землеробства. Його вважали най¬ 
давнішим царем Італії, він навчив 
її жителів хліборобства й вино- 
гоадарства. За С. на землі нібито 
був «золотий вік»заг. рівності, до¬ 
статку й миру. На честь С. щороку 
в грудні влаштовували бучні весе¬ 
лі свята — сатурналії. Не пізніше 
як у З ст. до н. е. С. почали 
ототожнювати з грец. Кроносом, 
що пожирав своїх дітей, і це дало 
підставу інтерпретувати С. як 
невблаганний час, що поглинає 
все, породжене ним. 
САТУРН — шоста за віддалю від 
Сонця планета Сонячної системи, 
астр. знак Т?. Серед, віддаль С. 
від Сонця 9,539 астрономічної 
одиниці (бл. 1,43 млрд. км). Екс¬ 
центриситет орбіти 0,054, кут 
між площинами орбіти й екліп¬ 
тики 2® 29', сидеричний період 
обертання навколо Сонця 29,458 
тропічного року, а навколо осі — 
10 год 14 хв 24 с (за даними про 
власне радіовипромінювання ), се¬ 
ред. швидкість руху С. по орбіті 
9,64 км/с. Вісь обертання С. 
утворює з площиною орбіти кут 
63® 36'. Екваторіальний радіус С. 
60 100 км, стиснення 1 : 10,4, маса 
5,68 • ІО^в кг (друге за величиною 
значення серед планет-гігантів). 
Серед, густина С. 0,7 г/см^ (най¬ 
менша порівняно з ін. планетами)', 
це свідчить про те, що планета 
складається гол. чин. з водню з 
домішкою гелію. Прискорення 
сили тяжіння на екваторі С. 954 
м/с^, друга космічна швидкість 
37 км/с. С. має 17 природних су¬ 
путників (див. Супутники пла¬ 
нет), найбільший з яких — Титан. 
Поверхня С. закрита суцільним 
хмарним покривом рожево-оран¬ 
жевого кольору товщиною бл. 
1000 км. Цей покрив складається з 
великої кількості смуг, паралель¬ 
них екваторові. Т-ра поверхні 
С. —190 -150® С, в центрі С. 
вона досягає 20 000 К. Спектроско¬ 
пічно в складі С. встановлено на¬ 
явність молекул Нг, СН4, С2Н2, 
С2Нв. Як і на Юпітері, на його 
поверхні виявлено червону пляму 
(атмосферний вихор). С. має силь- 

Саудівська Аравія. 
Краєвид на півночі країни. 

не магн. поле. В площині екватора 
його оточує світло-сіре кільце 
складної структури (мал.): на 
знімках, одержаних з борту « Воя д- 
жера-1» (див. <Вояджер>), нара¬ 
ховується до тисячі окремих кі¬ 
лець, деякі переплітаються між 
собою, з’єднані перемичками то¬ 
що. Товщина кілець від кількох 
метрів до 1 км. Вони складаються 
з пилинок і дрібних камінців, по¬ 
критих льодом чи снігом. Приплив¬ 
ні сили С. не дають речовині кі¬ 
лець сконденсуватись ще в один 
супутник. Кільце починається на 
віддалі бл. 15 000 і закінчується 
на віддалі бл. 270 000 км від по¬ 
верхні С. Протягом 29,5 років 
його двічі видно в макс. розкритті 
і двічі не видно зовсім. Внаслідок 
цього блиск С. змінюється від 0-ї 
до 1-ї візуальної зоряної величини. 
Дані про С. та його супутники 
одержано також за допомогою 
космічного апарата «Піонер-11» 
(див. <Пгонер>). 
Літ.: Бровштан В. А. Планети и их 
наблюдения. М., 1979; Маров М. Я. 
Планети Солнечной системи. М., 
1981. К. І. Чурюмов. 

САТУРНІЄВІ — родина метели¬ 
ків. Те саме, що й павиноочкові. 
САУДІВСЬКА АРАВІЯ, Королів- 
ство Саудівська Аравія — держа¬ 
ва на Пд. Зх. Азії. Займає більшу 
частину Аравійського півострова. 
На Пд. Зх. омивається водами 
Червоного м., на Пн. Сх.— Пер¬ 
ської зат. Індійського ок. В адм. 
відношенні поділяється на 4 про¬ 
вінції. 
Державний лад. С. А.— абсолютна 
теократична монархія. Глава д-ви 
— король, він же глава уряду, 
верховний головнокомандуючий 
і духовний глава країни. 
Природа. Берегова лінія малороз- 
членована, береги переважно низь¬ 
кі, піщані. Більшу частину тер. 
С. А. займає плоскогір’я заввиш¬ 
ки від 200—300 м на Сх. до 1000— 
1300 м на Зх. Великі плоші у 
внутр. районах зайняті переважно 
піщаними пустелями (Великий 
Нефуд, Малий Нефуд, Дехна, 
Руб-ель-Халі). Поширені кам’я¬ 
нисті пустелі (хамади) та лавові 
поля. Вздовж Перської зат.— 
низовина Ель-Хаса. На Пд. Зх., 
вздовж узбережжя Червоного м., 
простягаються гори Хіджаз та 
Асір (вис. понад 3000 м), до яких 
прилягає узбережна низовина Ті- 
хама. Надра країни багаті на наф¬ 
ту, природний газ, залізну та мід¬ 
ну руди. Є поклади золота, срібла, 
руд хрому, свинцю, нікелю, цин¬ 
ку, фосфоритів, буд. матеріалів 
тощо. Клімат на Пн. субтропічний, 
на Пд. тропічний, в усіх частинах 
дуже жаркий, посушливий. Пе¬ 
ресічна т-ра липня в Ер-Ріяді -ЬЗЗ®, 
січня — бл. -1-14®. Влітку на Пд. 
т-ра підвищується до -1-54®. Опа¬ 
дів повсюдно випадає менше за 
100 мм, лише в горах до 400 мм на 
рік. Часто бувають піщані бурі. 
Постійних річок немає, поширені 
ваді. Осн. джерело водопостачан¬ 
ня — підземні води. Переважає 
пустельна та напівпустельна рос¬ 
линність на примітивних пустель¬ 
них грунтах (на великих площах 
грунтовий покрив відсутній). В 
оазисах ростуть фінікові пальми, 
цитрусові, банани, зернові та ово¬ 
чеві культури. 

САУДІВСЬКА 
АРАВІЯ 

Герб 
Саудівської Аравії. 

САУДІВСЬКА 
АРАВІЯ 

Площа — 
бл. 2,15 млн. км‘ 

Населення — 
бл. 9 млн. чол. 
(1982, оцінка) 

Столиця — 
м. Ер-Ріяд 

Саудівська Аравія. 
Ер-Ріяд. У центральній 
частині міста. 
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САУДІВСЬКА 
АРАВІЯ 

Видобування нафти в 
Перській затоці. 

Велика мечеть (Харам) 
у Медіні. 1853— 54. 
Подвір’я. На другому 
плані — 4 Зелений ку¬ 
пол» мавзолею Мухам- 
меда. 1860. 

Населення. Переважну більшіхггь 
населення становлять араби; жи¬ 
вуть також вихідці з Пакистану, 
Індії та ін. Держ. мова — араб¬ 
ська. Пересічна густота нас.— 4 
чол. на 1 км^ (1982, оцінка). Міське 
населення — 15%. Найбільші мі¬ 
ста: Ер-Ріяд, Джідда, Мекка, Ме- 
діпа. 
Історія. Тер. сучас. С. А. з давніх 
часів (2-е тис. до н. е.) була за¬ 
селена кочовими скотарськими 
араб, племенами. В 7 ст. в зх. 
частині тер. С. А.— Хіджазі ви¬ 
ник іслам і утворилася мусульм. 
теократична д-ва — араб. Халі¬ 
фат. У 7—8 ст. більша частина 
тер. С. А. входила до халіфату 
Омейядів, у 8—9 ст.— Аббасидів. 
Хіджаз перебував у васальній 
залежності від Фатимідів, потім 
Айюбідів, з серед. 13 до поч. 16 
ст.— мамлюків. На поч. 16 ст. 
Османська імперія поширила свою 
владу на Хіджаз. У Неджді, який 
залишався самостійним еміратом, 
у 18 ст. зародилася реліг. течія 
ваххабізм. Правитель Неджду 
Мухаммед ібн-Сауд 1745 почав 
боротьбу за об’єднання Аравії 
під прапором ваххабізму. Протя¬ 
гом 18 — поч. 19 ст. більшу части¬ 
ну Аравії було об’єднано ваххабі- 
тами у феод, д-ву Саудидів. У 
1811—18 більшу частину Аравії 
загарбали єгип. війська. Д-ву Сау¬ 
дидів було розчленовано. Сауди- 
ди 1821—38 і 1843—65 відновлю¬ 
вали свою владу над Недждом. 
У 2-й пол. 19 ст. ваххабітську 
д-ву загарбали правителі князів¬ 
ства Шаммар (Пн. Аравія) — Ра- 
шідиди. В 1902 емір Неджду Аб- 
дул Азід ібн Сауд завдав поразки 
Рашідидам і відновив ваххабіт- 
ський емірат, 1926 проголосив себе 
королем 4Хіджазу, Неджду і при¬ 
єднаних областей» (офіційно ви¬ 
знаний 1927). У 1926 країна вста¬ 
новила дипломатичні відносини 
з СРСР. Ібн Сауд провів ряд ре¬ 
форм по зміцненню і централіза¬ 
ції держави. З 1932 країна 
має сучас. назву. В 1934 в резуль¬ 
таті війни з Йєменом С. А. приєд¬ 
нала Асір, Джізан і частину Надж- 
рану. В 2-й світовій війні С. А. 
участі не брала, проте розірвала 
дипломатичні відносини з Німеч¬ 
чиною (1941), Італією (1942). З 
40-х рр. в С. А. посилився вплив 
СІЛА. В 1944—46 у Дахрані було 
збудовано амер. військ.-повітр. 
базу. До 1972 видобування нафти 
здійснювала американська наф¬ 
това компанія АРАМКО. Період 
правління Сауда (1953—64) озна¬ 
менувався жорстокими репресія¬ 
ми проти демократичних сил. За 
правління Фейсала (1964—75) бу¬ 
ло модернізовано держ. ап^ат, 
зміцнено королівську владу. Фей- 
сал прагнув активно розвивати нац. 
економіку шляхом співробітницт¬ 
ва з зх. д-вами. Після вбивства 
Фейсала (1975) королем С. А. став 
ного брат Халед ібн аль-Азіз ас- 
Сауд. Після його смерті 1982 коро¬ 
лем проголошений його брат Фахд 
ібн Абдель Азіз ас-Сауд. Внут¬ 
рішня політика правлячої роди¬ 
ни спрямована гол. чин. на збе¬ 
реження монархічного ладу і ста¬ 
рих реліг. суннітських обрядів. 
Незважаючи на жорстоке переслі¬ 
дування всіх прогресивних сил, 
останнім часом у країні посилю¬ 

ється рух громадськості, гол. чин. 
військових та інтелігенції, за де¬ 
мократизацію життя та ослаблен¬ 
ня зв’язків правлячих верств з 
амер. імперіалізмом. С. А., маю¬ 
чи величезні нафт, і фінанс. ре¬ 
сурси, відіграє велику роль у між- 
нар. і араб, політиці. Своїм офіц. 
зовнішньополіт. курсом уряд С. А. 
з 1958 проголосив політику «по¬ 
зитивного нейтралітету». Насправ¬ 
ді С. А. не раз виступала прово¬ 
дирем політики великих імперіа¬ 
лістичних д-в на Араб. Сході, в 
районі Червоного м. і Перської 
затоки. Дотримуючись позицій 
арабського націоналізму, С. А. 
виділяє фінансові кошти деяким 
арабським державам — жертвам 
ізраїльської агресії — і окремим 
палестинським орг-ціям, прагнучи 
в той же час протиставити їх Ор¬ 
ганізації визволення Палестини 
і прогресивним силам в араб, сві¬ 
ті. С. А. виступила на підтримку 
законних прав араб, народу Па¬ 
лестини, засудила сепаратний 
«мирний» договір Єгипту з Ізраї¬ 
лем, а потім розірвала з Єгиптом 
дипломатичні відносини. У від¬ 
носинах з араб, та ін. мусульм. 
д-вами С. А. прагне до співробіт¬ 
ництва на реліг.-ісламській основі 
(з цією метою надає допомогу ба¬ 
гатьом д-вам). З 1945 С. А.— член 
ООН. С. А.— член Ліги араб¬ 
ських держав, Організації араб¬ 
ських країн — експортерів нафти, 
ОПЕК. 
Діяльність політ, партій і проф¬ 
спілок заборонено. Нелегально 
діють орг-ції нац.-патріотичних 
сил, у т. ч. компартія. 

Г. Г. Зибіна. 

Господарство. Основа економіки 
С. А.— видобування нафти (1981 
— 438,6 млн. т, 1-е місце в ка¬ 
піталістичному світі) та газу. 
Нафта дає понад 87% вартості 
валового внутр. продукту і бл. 
90% держ. прибутків. Значну ча¬ 
стину прибутків С. А. витрачає 

на озброєння, інвестує в пром-сть 
розвинутих капіталістичних країн 
1 надає у вигляді кї>едитів та до¬ 
помоги ін. арабським країнам. 
Поряд з цим в економіці С. А. ве¬ 
лику роль відіграють іноз. ком¬ 
панії, зокрема СІЛА, що користу¬ 
ються великими пільгами. Рівень 
життя трудящих мас залишається 
низький, 1981 інфляція становила 
5,1%. Більшу частину нафти (бл. 
98% ) та газу з 1979 видобуває Нац. 
нафтова компанія. Частину нафти 
переробляють на нафтоперероб¬ 
них з-дах у Джідді, Ер-Ріяді, 
Рас-Таннурі та ін. (заг. потужність 
їх — 32,3 млн. т нафти на рік). 
Розробляють також поклади заліз, 
та мідної руд, золота, гіпсу, кам. 
солі, глини. Підприємства стале¬ 
прокатної, автоскладальної, суд¬ 
нобудівної, цем., скляної галузей; 
по вироби, електрокабелю, авто- 
моб. акумуляторів, хім. добрив, 
сірки, мастил, цегли, виробів з алю¬ 
мінію, пластмаси, паперу та ін. 
Традиційно розвинуті текст., шкі¬ 
ряна, швейна, харч, пром-сть, ре¬ 
месла та кустарні промисли (юве¬ 
лірні вироби, гончарство, сувені¬ 
ри та вироби для паломників то¬ 
що). В 1980—81 вироблено 6,2 
млрд. кВт • год електроенергії. 
Потужність установок по опріс¬ 
ненню мор. води — 49,6 млн. 
галонів у день. Гол. пром. центри— 
Ер-Ріяд, Джідда, Рас-Таннура. 
У с. г. зайнято близько 55% само¬ 
діяльного населення. Характерне 
існування великого землеволодін¬ 
ня й дрібного землекористування. 
На селі зберігаються феод, від¬ 
носини і пережитки родового ла¬ 
ду. Частина землі належить іноз. 
монополіям. С. г. задовольняє 
потреби іфаїни в продовольстві 
лише на 25»%. Гол. прод. культури 
(збір, тис. т, 1980/81): фініки — 
291,6, пшениця — 152,3, ячмінь — 
16,2, сорго — 189,6. Вирощують 
також кукурудзу, рис, каву, ци¬ 
трусові, лавзонію (чагарник, з яко- 
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го виробляють хну); з технічних — 
єгип. люцерну. Розвинуте кочове 
скотарство. Поголів’я (млн., 1980): 
великої рогатої худоби — 307,2, 
овець — 3171,4, кіз—2172,6, верб¬ 
людів —109,2. Рибальство. Довж. 
(тис. км, 1981): з-ць — 0,72, ас¬ 
фальтованих автошляхів — 22,1, 
нафтопроводів — 3,3. Тоннаж 
мор. торг, флоту (млн. т) — 2,8, у 
т. ч. танкерного — 2,2. Осн. мор. 
порти — Джідда, Даммам, Рас- 
Таннура (найбільший у світі нафт, 
порт). У Ер-Ріяді та Дахрані — 
міжнар. аеропорти. З С. А. виво- 
.зять сиру нафту (98% вартості 
експорту), нафтопродукти та зрі¬ 
джений газ, шкіри, вовну, фініки, 
хну; довозять машини і устатку¬ 
вання, трансп. засоби, буд. мате¬ 
ріали, товари широкого вжитку, 
продовольство. Гол. торг, партне¬ 
ри — США, Японія, країни Зх. 
Європи, Кувейт, Сірія, Йорда¬ 
нія. В 1981 С. А. відвідало 879,4 
тис. іноз. паломників. Грош. оди¬ 
ниця —Саудівський ріал. 3,32 Сау¬ 
дівського ріала = 1 дол. США 
(січень 1982). 
Медичне обслуговування. За дани¬ 
ми ВООЗ, 1975 в країні було 10 465 
лікарняних ліжок (11,7 ліжка на 
10 тис. ж.), більшість яких нале¬ 
жить д-ві. Мед. допомогу 1975 
подавали 3610 лікарів, 195 зубних 
лікарів, працювали 403 фармацев¬ 
ти. Лікарів і фармацевтів готують 
в ун-ті в Ер-Ріяді. 
Освіта. В 70-х рр. понад 80% до¬ 
рослого населення було неписьмен¬ 
ним. Закони про обов’язкове на¬ 
вчання не виконуються. Школу не 
відвідують діти кочовиків і части¬ 
на дівчат. Навчання хлопчиків і 
дівчат роздільне. Початкова шко¬ 
ла — 6-річна (приймаються діти 
з 6 років), середня — також 6-річ¬ 
на (З + 3). В 1977/78 навч. р. у 
поч. школах налічувалося 753 
тис. учнів, у середніх — 265,3 тис., 
у системі профес.-тех. підготовки 
— понад 4,5 тис., у системі підго¬ 
товки вчителів для поч. шкіл — 
понад 9,3 тис., у вищих навч. 
закладах — 43,9 тис. студентів. 
У країні 7 ун-тів, ряд ін-тів і ко¬ 
леджів: Ун-т в Ер-Ріяді (засн. 
1957), Ісламський у Медіні (засн. 
1961), Ун-т ім. короля Абд аль- 
Азіза в Джідді (засн. 1967), Іслам¬ 
ський ім. Мухаммеда ібн-Сауда 
в Ер-Ріяді (засн. 1974), Ун-т наф¬ 
ти й мінералів у Дахрані (засн. 
1975), Ун-т ім. короля Фейсала 
в Даммамі (засн. 1975—76), Ун-т 
у Мецці (засн. 1979), Ін-т релігій¬ 
ного навчання з філіалами в ряді 
міст. Вищий технологічний 1Н-Т, 

Мекка. Панорама частини міста. 

Коледж араб, мови — в Ер-Ріяді 
та ін. Нац. б-ка (засн. 1968), б-ка 
ун-ту, Саудівська б-ка, усі — в Ер- 
Ріяді, б-ка Ісламського ун-ту в Ме¬ 
діні, б-ка в Мецці, б-ки при ін. 
ун-тах. Музей археології та етно¬ 
графії в Ер-Ріяді (засн. 1978). 

В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В С. А. 1980 видавалося 10 
щоденних газет заг. тиражем понад 
120 тис. примірників і бл. 20 ін. 
періодичних видань. Осн. газети: 

щоденні — -«Аль-Медіна аль-Му- 
наввара» (чОсяйна Медіна»-, з 
1937), <Аль-Біляд» (<Країна>, з 
1934),4Ан-Надва»(<Клуб>, з 1958), 
<Ер-Ріяд» (<Ер-Ріяд», з 1959); 
щотижнева—<Аль-Яум» («День», 
з 1958). Щомісячний літ. журн. 
«Аль-Манхал» («Вулик», з 1937). 
Інформ. агентство Сауді Пресе 
Ейдженсі засн. 1970. Радіомовлен¬ 
ня — з 1948. Є 4 радіостанції, пере¬ 
дачі ведуться араб., англ., урду, 
індонез., перс., франц., тур., со¬ 
малійською, суахілі мовами. Те¬ 
лебачення — з 1965. 
Література. На тер. сучас. С. А. 
становлення давньої і середньовіч¬ 
ної л-ри відбувалося в руслі за¬ 
гал ьноараб. культури (див. Араб¬ 
ська культура, розділ Літерату¬ 
ра). Тут ще в доісламські часи на¬ 
була розвитку бедуїнська поезія, 
що відбивала родоплемінний спо¬ 
сіб життя; в 5—7 ст.— любовна 
міська і бедуїнська лірика (Імру- 
уль-Кайс, Омар ібн-Абі Рабіа). 
В 7 ст. з’явилися перші прозові 
твори — Коран та хадиси — пе¬ 
рекази про Мухаммеда. Після 
утворення Халіфату центри араб, 
культури змістилися і розвиток 
л-ри С. А. загальмувався. Вона 
представлена в основному нар. 
поезією. Починаючи з 20-х рр. 20 
ст. під впливом л-ри сусідніх 
араб, країн в л-рі С. А. з’явля¬ 
ється романтичний напрям. Його 
зачинателі — Мухаммед Сурур 
ас-Саббан, Мухаммед Хасан Ав- 
вад; представники — Хусейн Сір- 
хан, Мухаммед Хасан Фікі, Му¬ 
хаммед Саліх аль-Мусаллам та 
ін. Після 2-ї світової війни зміц¬ 
нюється реалістичний напрям. Се¬ 
ред поетів відзначаються Ахмед 
Абд аль-Гафур Аттар, Абд ар-Рах- 
ман аль-Маджід аль-Мансур, Ха¬ 
сан Абдаллах аль-Кураші, серед 
прозаїків — Юсуф оен аш-Шейх 
Якуб, Абд ас-Салям Хашім Ха- 
фіз, Хамід Даманхурі, Ібрагім 
Насір. Розвивається літ. критика. 

Ю. М. Кочубей. 
Архітектура і мистецтво. На тер. 
С. А. з 2 ст. до н. е.— 1 ст. зберег¬ 
лися руїни міст набатеїв на Пн. 
Хіджаза з прямокутними в плані 

святилищами та скельними гроб¬ 
ницями з зубчастими завершен¬ 
нями фасадів; пам’ятки середньо¬ 
вічної араб, архітектури [мечеті 
Бейт-Уллах у Мецці з старод. 
святилищем Кааба в центрі, в 
сучас. вигляді 1570, та Велика ме¬ 
четь (Харам) у Медіні, засн. 656, 
в сучас. вигляді 1853—54]. Нар. 
житло з глини та сирцю: багато¬ 
поверхові баштові будинки в 
Джідді та Медіні, будинки з ря¬ 
дами шиферних карнизів у Абсі. 
З 50-х рр. 20 ст. у столиці Ер-Рія¬ 
ді та ін. містах споруджують су¬ 
час. будівлі (Конференц-центр з 
готелем в Ер-Ріяді, 1974, арх. 
Т. Даннат). 
Найдавніші пам’ятки на терито¬ 
рії С. А.— фрагменти кам’яних 
статуй з узагальненими грубими 
рисами облич і рельєфи з каме¬ 
ню з зображенням тварин (7—2 
ст. до н. е., Ель-Ула, Мадаїн- 
Саліх). У містах сучас. С. А. ви¬ 
готовляють срібні й золоті при¬ 
краси, сувеніри для паломників 
(Хіджаз); розвинута золотошвей- 
на справа (провінція Ель-Хаса). 
Намети бедуїнів оздоблюють яс¬ 
кравими смугастими завісками з 
вовни, начиння — нескладним 
орнаментом; поширене виготовлен¬ 
ня виробів з шкіри. В музиці С. А. 
зб^еглися архаїчні риси (напр., 
побутує аль хада — вокальна декла¬ 
мація погоничів верблюдів); вона 
грунтується на традиціях бедуїн¬ 
ських племен та ісламської куль¬ 
тової музики (речитація Корану 
тощо). Поширена і міська музика, 
що бере початок від араб. муз. 
культури (вокальні жанри — каси- 
да, муашах, інструм. стилі — 
гра на смичковому ребабі, струн¬ 
ному уді, іноді з акомпанементом 
ударних). Т. X. Стародуб 

(образотворче мистецтво), 
Дж. К. Михайлов (музика). 

Літ.*. Саудовская Аравия. Справоч- 
ник. М., 1980; Яковлев А. И. Сау¬ 
довская Аравия и Запад. М., 1982. 
САУТГЄМПТОН — місто на Пд. 
Великобританії, в графстві Гемп- 
шір. Значний вантажний, паса¬ 
жирський та нафтовий (Каншот- 
Касл) порт на узбережжі Ла-Ман¬ 
шу. Вузол залізниць, аеропорт. 214 
тис. ж. (1976). Розвинуте машино- 

САУТГЕМПТОН 

Саудівська Аравія. 
Житлова башта садиби 
Наджрані. 

Саудівська Аравія. 
Голова. Алебастр. На¬ 
ціональний римський 
музей. Рим. 
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Б. Ф. Сафонов. 

А. Г. Сафаргалін. 
Весняні води. 1970. 

Відпочиваючий сатир. 
Римська копія з ори¬ 
гіналу Праксітеля. 4 ст. 
до н. е. Державний Ер¬ 
мітаж V Ленінграді. 

будування (електротех., авіац. і 
автомобілебудування, вироби, суд¬ 
нового устаткування); судноре¬ 
монт. Нафтохім., харч, пром-сть. 
Ун-т. С. відомий з 10 ст. 
САУТІ (ЗоиіЬеу) Роберт (12.УІІІ 
1774, Брістоль — 21.III 1843, 
Грета-Холл, поблизу м. Кесуїк) — 
англ. поет-романтик. Представ¬ 
ник <озерног школи>. Поема ^Жан- 
на д’Арк» (1790), драма <Уот 
Тайлер» (1794, вид. 1Й7) та окре¬ 
мі вірші поч. 90-х рр. позначені 
поєднанням абстрактно-радикаль¬ 
них настроїв з містицизмом. У 
драмі «Падіння Робесп’єра» (1794, 
в співавт. з С. Т. Колріджем)^ 
поемах «Прокляття Кехами» (1810) 
і особливо «Видіння суду>> (1821) 
та баладах виявилася реакційна 
суть творчості С. Ранні вірші 
С. українською мовою перекладав 
П. Грабовський. 

Б. Б. Бунич-Ремізов. 

сафаргАлін Асхат Газизуліно- 
вич (8.VIII 1922, с. Старе Кд>- 
машево, тепер Татарської АРСР 
— 26.УПІ 1975, Харків) — укр. 
рад. живописець, заслужений діяч 
мистецтв УРСР (з 1971). Учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни. В 
1947 закінчив Казанське художнє 
уч-ще, 1953 — Харків, худож. ін-т, 
де навчався у О. Кокеля та П. 
Котова. Твори: «Лист» (1957), 
«Студентська весна» (1961), «Уро¬ 
жай» (1962), «Медсестра» (1965), 
«Травневий дощ» (1967), «Трудо¬ 
вий семестр» (1968), «Запрягайте, 
хлопці, конейі» (1969), «Весняні 
води» (1970), «Зимові мережива» 
(1971), «Батьки і діти», «Земля 
цвіте» (обидва — 1974). 
Літ.І Асхат Сафаргалін. Альбом. К., 
1980. 
САФАРОВ Назір (н. 9.1 1905, 
Джизак) — узб. рад. письменник, 
засл. діяч мистецтв Узб. РСР (з 
1950), нар. письменник Узб. РСР 
(з 1975). Член КПРС з 1929. Учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни, дру¬ 
куватися почав 1926. Перша зб. 
оповідань — «Боротьба за нове 
життя» (1930). Збірки оповідань 
і нарисів: «Земляки» (1958), «Зо¬ 
лотий місяць» (1961), «Крапля 
крові» (1967) та ін. У п’єсах «Істо¬ 
рія заговорила» (1931, у співавт.), 
«Пробудження» (1938), «Зоря Схо¬ 
ду» (1948) показав боротьбу за 
нове життя; драма «Школа життя» 
(1954), комедія «Кому горе, ко¬ 
му сміх» (1963) — на сучасну 
тему; п’єса«Лукаш-богатир» (1974) 
— про Героя Радянського Союзу 
Б. Ергашева. Автор повістей «Да¬ 
лекоглядна дівчина» (1961), «Про 
минуле і пережите» (1968), романів 
«День проклять і день надій» 
^ос. мовою, 1970), «Новруз» («Час 
оілих лелек», 1973), кіносцена¬ 
ріїв. Нагороджений орденом Жовт¬ 
невої революції, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Рос. перекл.— Пьесьі. Таш- 
кент, 1959; Новруз. М., 1975; День 
проклятий и день надежд. Ташкент, 
1978 . 3. Умарбекова. 

сафг — МІСТО на Зх. Марокко, 
адм. ц. провінції Сафі. Порт на 
узбережжі Атлантичного ок. Заліз- 
нич. станція. 129,1 тис. ж. (1973). 
Значна рибоконсервна пром-сть. 
Окремі підприємства хім. (вироби, 
сірчаної кислоти і суперфосфату), 
джутової, буд. матеріалів пром-сті. 
Судноверф. С. засн. у 11 ст. 

САФЛОР (СагіЬатиз) — рід 
трав’янистих рослин родини склад¬ 
ноцвітих. 19 видів (за ін. дани¬ 
ми — 25), поширених переважно в 
Азії, Пн. Африці, Середземно¬ 
мор’ї. В культурі С. фарбу- 
в а л ь н и й (С. Ііпсіогіиз). Стеб¬ 
ло прямостояче, гіллясте, заввиш¬ 
ки до 100 см і більше. Листки дов¬ 
гасто-ланцетні або довгасто-оваль¬ 
ні. Квітки дрібні, трубчасті, оран¬ 
жеві, оранжево-червоні, жовті, рід¬ 
ше білі. Суцвіття — кошик. Плід 
— сім’янка. Насіння містить від 
15 до 37% напіввисохлої олії, 
яку використовують в їжу, для 
виготовлення маргарину, оліфи, 
лінолеуму, вощанки. Пелюстки 
віночка С. фарбувального містять 
картамін, який використовують 
для фарбування тканин і харчо¬ 
вих продуктів. С. вирощують у 
посушливих р-нах Азії і Пн. Афри¬ 
ки; в Рад. Союзі — в Серед. Азії, 
Закавказзі. 
САФІ^НОВ Борис Феоктистович 
[13 (26).УІП 1915, с. Синявіно, 
тепер Плавського р-ну Тул. обл.— 
ЗО.У 1942] — рад. льотчик-вини- 
щувач авіації ВМФ, підполков¬ 
ник, двічі Герой Рад. Союзу (1941, 
1942, посмертно). Член Комуні¬ 
стичної партії з 1939. В Рад. Ар¬ 
мії з 1933. На початку Великої 
Вітчизн. війни командував ес¬ 
кадрильєю, з жовтня 1941 — авіа¬ 
полком. Здійснив 224 бойові ви¬ 
льоти на прикриття мор. конвоїв 
союзників. Особисто збив зо літа¬ 
ків противника і з у груповому 
бою. Йому першому двічі присво¬ 
єно звання Героя Рад. Союзу за 
подвиги під час Великої Вітчизн. 
війни. Загинув у бою. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, З орденами 
Червоного Прапора. 
САФСЗНОВА Серафима Карпівна 
(н. 12.ХП 1922, с. Чеботовка, тепер 
Тарасовського р-ну Ростов, обл.)— 
укр. рад. педагог. Герой Соціалі¬ 
стичної Пфаці (1968), заслуж. 
учитель УРСР (з 1966). Член 
КПРС з 1969. Закінчила Кам’янсь- 
ке пед. уч-ще 1946. Пед. діяльність 
почала 1945 в серед, школі № 1 
ім. М. Горького м. Краснодона, 
де продовжує працювати вчитель¬ 
кою поч. класів. С. нагороджена 
медаллю А. С. Макаренка, ін. ме¬ 
далями. О. К. Боброва. 
САФОН<>ВИЧ Феодосій (р. н. не¬ 
від.— п. 1676, Київ) — укр. церк. 
діяч, письменник, історик. У 
1655—72 був ігуменом Києво- 
Михайлівського Золотоверхого 
монастиря і ректором Києво- 
братської колегії. В 1672 закін¬ 
чив істор. твір «Хроніка з літопис¬ 
ців стародавніх», в якому викла¬ 
дено історію України з найдавні¬ 
ших часів. У своїй праці С. захи¬ 
щав концепцію спільного сх.-сло¬ 
в’ян. походження і дальщого роз¬ 
витку істор. зв’язків укр., рос. 
і білорус, народів, обгрунтовував 
істор. зумовленість возз’єднання 
України з Росією. «Хроніка» С. 
була важливим джерелом для укр. 
і рос. історіографії кін. 17—18 
ст. Вона лягла в основу першого 
підручника з вітчизн. історії — 
київського <Синопсііса>. 
САФСЗНОВО — місто обласного 
підпорядкування Смол, області 
РРФСР, райцентр. Розташоване 
на р. Вопець (бас. Дніпра). Заліз¬ 
нична станція. 54 тис. ж. (1982). 

Видобування вугілля. Заводи: елек¬ 
тромашинобудівний, збірного за¬ 
лізобетону, пластичних мас, буд. 
матеріалів та ін. Політехнікум. 
Місто утворено 1952. 
САФрА (ісп. 2а£га) — сезон зби¬ 
рання і переробки цукрової трос¬ 
тини на Кубі, в Аргентіні та ін. 
країнах, де культивують цукрову 
тростину. Врожай цієї культури 
до недавнього часу збирали вруч¬ 
ну за допомогою довгого ножа 
(див. Мачете). Тепер на Кубі в 
сезон С. тяжку ручну працю все 
більше виконують машини. Окре¬ 
ма, 1980 половину врожаю цукро¬ 
вої тростини зібрано комбайнами, 
сконструйованими кубинськими та 
радянськими інжен^ами. 

М. А. Гаркуша. 

САФ’ЙН Матвій Матвійович [н. 
5 (18).ХІ 1910, Чернігів] — укр. 
рад. вчений у галузі металургії, 
доктор тех. наук (з 1969), іфофе- 
сор (з 1963). Закінчив (1936) Дні- 
проп. металург, ін-т^ працював на 
металург, з-дах України й Уралу. 
З 1944 — в Дніпроп. металург, 
ін-ті. Осн. праці — в галузі теорії 
і технології прокатки листової ста¬ 
лі. Нагороджений орденом «Знак 
Пошани», медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1949. 
САХА Метнад (6.Х 1893, Дакка, 
тепер Бангладеш — 16. П 1956, 
Нью-Делі) — індійський фізик, 
астрофізик. Член Лондон, коро¬ 
лівського т-ва (з 1927). Закінчив 
(1915) Калькуттський ун-т. У 1921 
—23 і 1938—55 — професор Каль- 
кзптськогс, в 1923—38 — Алла- 
хабадського ун-тів, засновник Ін- 
ту ядерної фізики в Калькутті 
(1951) і його почесний директор. С. 
належить теорія іонізації газів 
при високих т-рах, яка стала осно¬ 
вою для сучас. фізики зоряних ат¬ 
мосфер. Автор праць з термодина¬ 
міки, статистичної механіки, астро¬ 
фізики, ядерної фізики, теорії 
поширення радіохвиль в атмосфе¬ 
рі та ін. 
САХАЛГН — острів біля СХ. бере¬ 
гів Азії, на Далекому Сході СРСР. 
Входить до складу Сахал. обл. 
РРФСР. Довж. 948 км, шир. від 
6 до 160 км. Площа 76,4 тис. км^. 
Омивається водами Японського і 
Охотського морів. Від материка 
відокремлений Татарською прот., 
від о. Хоккайдо — прот. Лаперуза. 
Рельєф представлений середньо- 
високими горами, низькогір’ями та 
зниженими рівнинами (нг^більша 
— Пн.-Сахалінська). Вздовж уз¬ 
бережжя простягаються Зх.-Са¬ 
халінські гори і Сх.-Сахалінські 
гори (г. Лопатіна, 1609 м — най¬ 
вища точка С.), розділені Тим- 
Пс^онайською долиною. Район 
активної сейсмічної діяльності. 
На С. є грязьові вулкани. Покла¬ 
ди нафти, кам. і бурого вугілля, 
природного газу та ін. Клімат 
помірний, мусонний. Зима холод¬ 
на, тривала (5—7 м-ців), літо про¬ 
холодне, вологе. Пересічна т-ра 
січня на Пн. острова від —17,7 
до —24,5®, на Пд. від —6,2 до 
—12,0®; серпня — відповідно від 
-ЬІ0,9 до -ЬІ5,6® і від -ЬІ6 до 
-ЬІ9,6®. Опадів 400—750 мм, у 
горах — 1000—1200 мм на рік. 
Поширена багаторічна мерзлота. 
Річки переважно гірські, снігового 
і дощового живлення, найбільші — 
Тим і Поронай. На С. бл. 7 тис. 
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озер, грунти підзолистого типу, 
торфово^олотні та алювіальні. В 
горах переважає ялиново-ялицева 
тайга, у верх, поясі — зарості ка¬ 
м’яної берези та кедрового слани- 
ку. На рівнинах — модринові лі¬ 
си, у пд.-зх. частині С.— мішані. 
З тварин характерні ведмідь, ли¬ 
сиця, соболь, білка, каі^рга, на 
узбережжі — чпташині базари». 
У рі^и на нерест заходять лосо¬ 
севі риби (горбуша, кета та ін.). 
На С. здавна жили нівхи та ін. 
народності. В 16—17 ст. сюди пе¬ 
реселились ороки. Європейці (ро¬ 
сіяни і голландці) відкрили С. у 
17 ст. В кін. 18 ст. С. вивчав 
франц. мореплавець Ж. Ф. Лапе- 
руз, на поч. 19 ст.— рос. адм. 
І. Ф. Крузенштерн. Експедиція 
Г. І. Невельського 1848—49 вста¬ 
новила, що С.— острів. За ро- 
сійсько-'японськими договорами і 
угодами С. 1855 було визнано 
спільїшм володінням обох країн, 
з 1875 — власність Росії. З кін. 
60-х рр. 19 ст. до 1906 — місце 
каторги й заслання. В 1890 С. 
відвідав А. П. Чехов, який на ос¬ 
нові вражень від подорожі створив 
книгу -«Острів Сахалін» (1893— 
94). За Портсмутським мирним 
договором 1905 Пд. С. (на Пд. 
від 50® пн. ш.) відійшов до Япо¬ 
нії. В 1909 на тер. Пн. С. створено 
Сахалінську обл. з центром у 
м. Олександрівську. В 1918— 
20 Пн. С. захопили білогвардійці, 
1920—25 його окупувала Японія. 
З травня 1925 — у складі РРФСР. 
У 1926—ЗО — округ Далекосхід¬ 
ного краю. В 1932 створено Саха¬ 
лінську область. У результаті 
радянсько-японської війни 1945 
рад. війська визволили Пд. С. 
Відповідно до рішень Кримської 
кон^ренціі 1945 і Потсдамської 
конференціг 1945 Пд. С. поверну¬ 
то СРСР. Про населення та гос¬ 
подарство С. див. Сахалінська 
область. 
САХАлГнськА Область — у 
складі РРФСР. Утворена 20. X 
1932, входила до складу Далеко¬ 
східного, з 1938 — Хабаров. кра¬ 
їв, самостійна область з 2.1 1947. 
Включає о. Сахалін, 56 островів 
Курильського архіпелагу, острови 
Монерон і Тюленячий. Омиваєть¬ 
ся водами Охотського та Японсь¬ 
кого морів Тихого океану. Площа 
87,1 тис. км^. Нас. 676 тис. ж. 
(на 1.1 1982). Осн. населення — 
росіяни, живуть також українці, 
корейці, білоруси, татари, мордва, 
нівхи орочі та ін. Міськ. населен¬ 
ня — 83%. Поділяється на 17 ра¬ 
йонів, має 19 міст та 35 с-щ міськ. 
типу. Центр — м. Южно-Саха- 
лінськ. С. о. нагороджено орде¬ 
ном Леніна (1967). Про природу 
С. о. див. у статтях Сахалін та 
Курильські острови. В нар.-госп. 
комплексі області провідне міс¬ 
це посідає пром-сть. На базі ро¬ 
довищ нафти та газу розвинута 
добувна пром-сть — нафт, і газо¬ 
ва. Нафта по нафтопроводу над¬ 
ходить на переробку до м. Комсо- 
мольська-на-Амурі. Вугілля видо¬ 
бувають підземним та відкритим 
способами (Александровськ-Са- 
халінський, Долінський, Корса- 
ковський, Невельський, Поронай- 
ський, Углегорський та Макаров- 
ський р-ни). Осн. галузі перероб¬ 
ної пром-сті — рибна, лісозаготі¬ 

вельна, паперова. Електроенерге¬ 
тика представлена в основному теп¬ 
ловими електростанціями (на місц. 
вугіллі та газі), найбільші — Саха¬ 
лінська ДРЕС, Южно-Сахалінсь- 
ка ТЕЦ-1 та Охинська ТЕЦ. Рибна 
пром-сть дає 53% всієї валової 
пром. продукції області (рибо¬ 
комбінати в містах Холмську, По- 
ронайську, Корсакові, Александ- 
ровську-Сахалінському, Южно- 
Сахалінськ>^ Сєверо-Курильську 
та ін.). В області — 7 целюлозно- 
паперових з-дів. Машинобудуван¬ 
ня і металообробка представлені 
підприємствами рем. напряму, 
в т. ч. суднорем. Підприємства 
пром-сті буд. матеріалів виробля¬ 
ють цемент, цеглу, збірний залі¬ 
зобетон тощо. Гол. галузі харч, 
пром-сті — м’ясна, мол. та ін., лег¬ 
кої — швейна, шкіряно-галантерей¬ 
на, вззггтєва. Провідна галузь с. 
г.— тваринництво. Розводять ве¬ 
лику рогату худобу (мол. напря¬ 
му), свиней, птицю. Хутрове зві¬ 
рівництво (норка) та північне оле¬ 
нярство. Розвинуте також земле¬ 
робство. Значші увага в С. о. при¬ 
діляється меліорації земель. Виро¬ 
щують картоплю, овочеві й кумо¬ 
ві культури. Плодово-ягідні на¬ 
садження, парникове г-во. Зовн. 
і внутр. перевезення здійсню¬ 
ються морським і частково річко¬ 
вим транспортом (гол. мор. пор¬ 
ти — Корсаков, Холмськ). Діє 
мор. поромна переправа через 
Татарську прот. (Холмськ — Ва- 
ніно). Розвинуте також автомоб., 
залізничне та авіац. сполучення. 
В С. о.— пед. ін-т (Южно-Саха- 
лінськ), 10 серед, спец. навч. 
закладів. Комплексний н.-д. ін-т 
Далекосхідного наукового центру 
АН СРСР та ін. наукові установи. 
Краєзнавчий музей, драм, театр, 
філармонія (Южно-Сахалінськ). 
Лік. місцевості: Синьогорські міне¬ 
ральні джерела (поблизу Южно- 
Сахалінська), Дагі (Сх. Сахалін), 
Гарячий Пляж (о. Кунашир). 4 
санаторії, будинок відпочинку. 
Літ.: Леонов П. А., Панькин И. В., 
Белоусов И. Е. Область на островах. 
М., 1979. О. М. Панюкова. 
САХАРА — пустеля в Пн. Африці, 
найбільша на земній кулі. Розта¬ 
шована в межах Марокко, Алжі- 
ру, Тунісу, Лівії, Єгипту, Зх. 
Сахари, Маврітанії, Малі, Нігеру, 
Чаду та Судану. Протяжність з 
Зх. на Сх.— 5700 км, з Пн. на 
Пд. у серед, частині — бл. 2000 км. 
Пл. понад 7 млн. км^. У рельєфі 
переважають рівнини заввишки 
до 500 м, на узбережжі Атлантич¬ 
ного ок. і Середземного м.— до 
200 м. На Пн. Сх. пустелі деякі 
западини лежать нижче р. м.— 
Каттара (—133 м), Ель-Файюм, 
Шотт-Мельгір та ін. У центр, ча¬ 
стині С. підносяться нагір’я Ахаг- 
гар (г. Тахат, 3003 м), Тібесті 
(г. Емі-Кусі, 3415 м, найвища точ¬ 
ка С.), плато Аїр (до 1900 м). По¬ 
ширені кам’янисті й щебенисті 
(гамади), галечникові (реги) та 
піщані (у т. ч. ерги) пустелі. З 
корисних копалин є родовища наф¬ 
ти, природного газу, заліз, і мід¬ 
ної руд, фосфоритів, вугілля, 
золота тощо. Клімат тропічний, 
пустельний, сухий і жаркий; на 
Пн.— субтропічний. Пересічна т-ра 
січня не нижче Н-ІО®. Влітку 
т-ра досягає 4-45, 4-50®. Абс. мак¬ 

симум -1-58°, абс. мінімум — 18®. 
Для С. характерні різкі добові 
коливання т-ри повітря. Опадів на 
більшій частині території менше 
50 мм на рік (на околицях 100— 
200 мм). Часті сильні вітри й пило¬ 
ві бурі. Крім транзитної р. Ніл і 
невеликої ділянки Нігеру, постій¬ 
них водотоків в С. немає, пере¬ 
важають сухі долини {ваді). Зрід¬ 
ка трапляються невеликі озера, 
частково заболочені й мінералізо¬ 
вані; значні запаси підземних вод, 
у зниженнях — джерела. Для біль¬ 
шої частини С. характерні примі¬ 
тивні грунти тропічних пустель і 
напівпустель, часто засолені. По¬ 
ширені вапняково-гіпсові кори. 
Рослинність С. дуже розріджена 
(за винятком оазисів), а в багатьох 
місцях зовсім відсутня. Перева¬ 
жають ксерофіти. Налічується 
бл. 1200 видів вищих рослин. На 
пісках ростуть злаки, ретам, дрік, 
ефедра. В пн. областях представ¬ 
лена середземноморська флора 
(олеандри, фісташки, дикі масли¬ 
ни тощо), в пд.— суданська (та¬ 
мариски, акації, пальми дум); в 
горах — лучна рослинність. З 
тварин в С. трапляються кілька 
видів газелей, антилопа аддакс, са- 
харський заєць, гієни, шакали, на сафлор фарбувальний, 
нагір’ях — муфлон, даман та ш. Загальний вигляд кві- 
Численні плазуни й комахи. В тучої рослини. 
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САХАРАЗА 

О. Б. Сахновська. 

О. Б. Сахновська. 
Андріївська церква в 
Києві. З циклу 4:Київ 
1944 року». Кольоро¬ 
ва літографія. 1944. 

оазисах культивують фінікову 
пальму, зернові культури, овочі. 
Кочове та напівкочове скотарство. 
Іл. див. т. 1, с. 302. 

В. С. Гаврилюк. 
САХАРАЗА, інвертаза, інвертин— 
фермент класу гідролаз. Сучасна 
систематична назва — р-О-фрук- 
тофуранозид — фруктогідролаза; 
робоча — Р-фруктофуранозидаза. 
Гідролізує О-глікозильні сполуки. 
До субстратів (речовин, на які 
діє С.), крім сахарози, належать 
полісахариди, складені з цикліч¬ 
них сахарів (їх фуранозних кі¬ 
лець), з’єднаних глікозидними 
зв’язками, тощо. С. знайдено в 
клітинах дріжджів та вищих рос¬ 
лин. 
С А Х А Р Й Н — о-сульфімід бен¬ 
зойної кислоти, С7Н5N80з — орга¬ 
нічна сполука, безбарвна солод¬ 
ка речовина, приблизно в 500 раз 
солодша за цукор, погано розчи¬ 
няється у холодній воді (1 : 400). 
Не засвоюється організмом і швид¬ 
ко виводиться з сечею у незмінно¬ 
му стані, тому С. вважають не¬ 
шкідливим для організму людини. 
Для підсолоджування їжі хворих 
на цукровий діабет застосовують 
натрієш солі сахарину: 
сАхаров Євген Ілліч (н. 19.V 
1908, м. Сімферополь) — рос. рад. 
режисер, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1960). Член КПРС з 1954. В 
1928 закінчив студію при Крим, 
рос. драм, театрі ім. М. Горького. 
Працював у театрах Сімферопо¬ 
ля, Ташкента, Астрахані, Мінська, 
Баку. В 1961 — 63 — у Харків, 
рос. драм, театрі ім. О. С. Пушкі¬ 
на. Вистави; «Оптимістична тра¬ 
гедія» В. Вишневського, «В степах 
України» О. Корнійчука, «Битва 
в дорозі» (за романом Г. Ніколає- 
вої) та ін. К. О. Силіна. 
САХАРОВ Іван Петрович [29.УПІ 
(10.ІХ) 1807, Тула — 24. VIII (5.ІХ) 
1863, Петербург] — рос. фолькло¬ 
рист і етнограф. Закінчив мед. 
ф-т Моск. ун-ту(1835). Працював 
лікарем у Петербурзі. Збирав і 
досліджував нар. творчість і ста¬ 
ровину. Опублікував «Розповіді 
російського народу про сімейне 
життя своїх предків» (ч. 1—з, 
1836—37), «Пісні російського на¬ 
роду» (ч. 1—5, 1838—39), де вмі¬ 
щено й укр. обрядові, ліричні та 
істор. пісні, «Російські народні 
казки» (1841), «Російські старовин¬ 
ні пам’ятки» (в. 1—З, 1842) тощо. 
У своїх публікаціях допускав від¬ 
ступи від наук, принципів віро¬ 
гідності. ф. П. Погребенник. 
САХАРОЗА, буряковий цукор, 
а-О-глюкопіранозил-Р-О-фрукто- 
фуранозид, СігНагОї, — дисаха¬ 
рид, що складається з залишків 
глюкози і фруктози. Білі, солодкі 
на смак кристали, добре розчинні 
у воді, погано — в спиртах. С. ду¬ 
же поширена у природі: синтезу¬ 
ється в хлоропл^тах та ін. орга- 
нелах клітин усіх зелених рослин 
і нагромаджується в стеблах, коре¬ 
нях, плодах. Особливо багаті на С. 
цукровий буряк та и^крова тро¬ 
стина, з яких одержують цукор. 
Піддається гідролізу при дії кис¬ 
лот і ферменту сахарози. Викори¬ 
стовують у харчовій та мікробіоло¬ 
гічній (бродильній) промисловості. 
САХГЯ (^Ьіа; справжнє прізв. 
— Стенеску) Александру (11.Х 
1908, с. Минестіря, тепер Ілфов- 

ського повіту — 12.УПІ 1937, Бу¬ 
харест) — румунський письмен¬ 
ник і публіцист. Член Рум. ком¬ 
партії з 1932. Почесний член 
Рум. Академії (посмертно, 1948). 
Брав участь у революц. русі. Літ. 
діяльність почав у кін. 20-х рр. 
У новелах «Повернення татка з 
війни», «На кривавому полі Мере- 
шештів» (обидві — 1934), повісті 
«Безробіття без расових обмежень» 
(1936) картав імперіалістичну вій¬ 
ну, шовінізм і расову ненависть. 
В оповіданнях «Живий завод», 
«Бунт у порту» (обидва — 1932) 
відобразив боротьбу робітничого 
класу проти експлуататорів. По¬ 
вість «Червневий дощ» (1935) — 
про тяжке становище рум. селян¬ 
ства. С. викривав репресії рум. 
бурж. уряду проти укр. населен¬ 
ня Пд. Бессарабії після Татарбу- 
нарського повстання 1924 (нарис 
«Татарбунари», 1936). У 1934 від¬ 
відав СРСР. Досягнення соціалі¬ 
стичного будівництва в Рад. кра^ 
ні висвітлив у публіцистичній 
кн. «СРСР сьогодні» (1935). 
Те.': Рос. перекл.— Избранное. 
М., 1953. С. В. Семчинський. 

САХН^НКО Данило (1875, Ка¬ 
теринослав — 1930, Харків) — один 
із перших укр. кінооператорів. З 
1906 працював механіком кіноба- 
лагана в Катеринославі. В 1908 
став хронікером франц. фірми 
«Пате», зняв перші видові стрічки: 
«Повідь на Дніпрі», «Катерино¬ 
слав», У 1911 зняв вистави теат¬ 
ру Миколи Садовського «Наймич¬ 
ка» 1. Карпенка-Карого, «Натал¬ 
ка Полтавка» 1. Котляревського і 
«Богдан Хмельницький» М. Ста- 
рицького (за участю акторів М. 
Садовського, С. Паньківського, 
І. Мар’яненка, Ф. Левицького, 
М. Заньковецькоі, Г. Борисогліб- 
ськоі, Л. Ліницьког). В 1-912 в 
Катеринославі заснував Півден¬ 
но-російське кіноательє «Родина», 
в якому створив кінострічки «Об¬ 
лога Запоріжжя», «Запорізька 
Січ» (з допомогою Д. Яворницько- 
го)у «Любов Андрія» (за мотивами 
повісті М. Гоголя «Тарас Буль¬ 
ба»), «Мазепа» (за сюжетом пое¬ 
ми «Полтава» О. Пушкіна) та ін. 
У роки громадянської війни був 
кінооператором у Першій Кінній 
армії. У 1921 брав участь в орга¬ 
нізації центр. кінолабораторії 
ВУФКУ. В 1925 зняв хронікальні 
епізоди в Харкові і в Ростові-на- 
Дону, худож. картину «Вбивство 
сількора» (спільно з М. Лідером). 
Літ.: Гинзбург С. Кинематография 
дорелолюционной России М., 1963; 
Шимон А. А Страницьі биографіїи 
украинского кино К., 1974. 

П. К Медведик. 

САХНГВСЬКІ ПОСИЛЕННЯ — 
стародавні поселення різних ча¬ 
сів, залишки яких досліджено по¬ 
близу с. Сахнівки Корсунь-Шев- 
ченківського р-ну Черкас, обл. 
Розкопками 1949 досліджено посе¬ 
лення зарубинецьког культури, 
три ранньослов’ян. селища 7—8 
ст. та давньорус. городище й по¬ 
селення (останні досліджувалися 
і раніше, на поч. 20 ст.). При роз¬ 
копках зарубинецького й ранньо¬ 
слов’ян. поселень виявлено за¬ 
лишки жител, численні знаряддя 
праці, посуд, прикраси та ін., що 
свідчать про розвиток скотарства, 
землеробства, різних ремесел у 

жителів поселень, при розкопках 
давньорус. городища відкрито за¬ 
лишки укріпленого двора — кня¬ 
зівського замку, що був зруйно¬ 
ваний під час навали орд Ьатия. 
САХНОВСЬКА Олена Борисівна 
[2 (15).У 1902, Київ — 28.111 1958, 
Москва] — укр. рад. графік. У 
1929 закінчила Київ, худож. ін-т, 
де навчалася у І. Плешинського. 
З 1932 жила в Москві. С.— автор 
гравюр на дереві, які відзначають¬ 
ся динамічністю композиційної 
побудови, багатоплановістю, роз¬ 
маїтістю сюжетних елементів, ба¬ 
гатством градацій чорно-білого 
штриха. Твори; «Читають газету», 
«Повернення з фронту» (обидва — 
1927), серія «Жінка в революції» 
(1930—32), «Т. Г. Шевченко» 
(1934), серія «Донбас» (1935—36); 
іл. до драми-феєрії «Лісова пісня» 
Лесі Українки, комедій М. Гого¬ 
ля (обидві — 1929), до творів П. 
Панча, О. Копиленка (обидві — 
1933), віршів В. Курочкіна, тво¬ 
рів І. Микитенка (обидві — 1934). 
З 1937 С. працювала в техніці лі¬ 
тографії; пейзажні цикли «І^орь- 
ківські місця на Україні» (1939— 
41), «Київ 1944 рої^» (1944), 
«Старий Львів», «Підмосков’я» 
(обидва — 1946), «Нова Москва» 
(1947), малюнки для дитячих іг¬ 
рашок (1948—57), екслібриси. Іл. 
див. на окремому аркуші, с. 256'— 
257, а також до статей Лісовик, 
т. 6, с. 188: Мавка, т. 6, с. 285. 
Літ.: Виставка творів Олени Борисів¬ 
ни Сахновської. Каталог. К., 1963. 
САХНдвЩИНА — селище місь¬ 
кого типу Харків, обл. УРСР, рай¬ 
центр. Залізнична станція. 9,2 тис. 
ж. (1982). Засн. на поч. 90-х рр. 
19 ст. як хутір. Рад. владу встанов¬ 
лено в січні 1918. З 1938 С.— с-ще 
міськ. типу. У С.— маслоробний 
та хлібний з-ди, харчосмакова 
ф-ка, цех Харків, виробничого хут¬ 
рового об’єднання, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія, комбі¬ 
нат побутового обслуговування. З 
заг.-осв., музична та спорт, школи; 
лікарня. Будинок культури, клуб, 
кінотеатр, З бібліотеки. 
САХНбВЩИНСЬКИЙ РАЙбН 
— у пд.-зх. частині Харків, обл. 
УРЮР. Утворений 1923. Площа 
1,2 тис. км^. Нас. 30^ тис. чол. 
(1982). У районі — 70 населених 
пунктів, підпорядкованих селищ¬ 
ній та 13 сільс. Радам нар. депу¬ 
татів. Центр — смт Сахновщина. 
Поверхня району — слабо хвиляста 
рівнина. Є джерела мінеральних 
вод. Річки — Оріль з прит. Ба¬ 
гатою та Орількою. Грунти чорно¬ 
земні. Розташований у степовій 
зоні. Найбільші пром. підприєм- 
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ства: сахновщинські маслоробний 
з-д і харчосмакова ф-ка, цех Хар¬ 
ків. виробничого хутрового об’єд¬ 
нання. Комбінат побутового об¬ 
слуговування (Сахновщина). Зем¬ 
леробство спеціалізується на виро¬ 
щуванні зернових (в основному ози¬ 
мої пшениці ) і тех. (цукр. буряки) 
культур; тваринництво м’ясо-мол. 
напряму (скотарство, свинарство, 
птахівництво). Площа с.-г. угідь 
1981 становила 101,2 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 85,1 тис. га. У С. р.— 
15 колгоспів, З радгоспи, райсіль- 
госптехніка з виробничим відді¬ 
ленням, райсільгоспхімія. Заліз¬ 
нична ст. Сахновщина. Автомоб. 
шляхів — 362 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 258 км. У районі — 
31 заг.-осв., музична і спорт, шко¬ 
ли; 34 лік. заклади, у т. ч. 4 лікар¬ 
ні. 14 будинків культури, 32 клу¬ 
би, кінотеатр, 32 кіноустановки, 
26 б-к. У с. Миколаївці С. р. наро¬ 
дився один з організаторів парти¬ 
занського руху на Україні під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 
М. М. Попудренко, у с. Костян¬ 
тинівні — укр. живописець і гра¬ 
фік П. Д. Мартинович, у с. Ли- 
гівці — укр. рад. письменник М. І. 
Чабанівський, у с. Багатій Черне- 
щині — укр. рад. онколог 3. А. 
Бутенко. У С. р. видається газ. 
<Колос» (з 1930). 

О. Я. Мараховський. 
САЦ Ілля Олександрович [18 (ЗО). 
IV 1875, Чорнобиль, тепер місто 
Чорнобил. р-ну Київ. обл.— 11 
(24).Х 1912, Москва] — рос. ком¬ 
позитор. Навчався в Київ. муз. 
уч-щі, 1897—99 — у Моск. кон¬ 
серваторії, 1903—07 — у муз.- 
драм. уч-щі Моск. філармонічного 
т-ва. З 1906 —зав. муз. частиною та 
диригент МХТ; співробітничав з 
К. Станіславським та Л. Сулер- 
жицьким. Написав музику до ви¬ 
став «Синій птах» М. Метерлінка 
(1908), «Гамлет» У. Шекспіра 
(1911) та ін. 
САЦ Наталія Іллівна [н. 14 (27). 
УІЇІ 1903, Іркутськ] — рос. рад. 
режисер, театр, діяч, нар. арт. 
СРСР (з 1975). Дочка композитора 
І. Саца. Закінчила муз. технікум 
ім. О. Скрябіна (1917) і театро¬ 
знавчий ф-т Держ. ін-ту театр, мис¬ 
тецтва ім. А. В. Луначарського 

(1953). Ініціатор створення першо¬ 
го постійного театру для дітей 
(Дит. театр Мосради, 1918), 1920— 
36 — директор і худож. керівник 
Моск. театру для дітей (з 1936 — 
Центр, дит. театр). З 1964 очолює 
заснований нею Моск. дит. муз. 
театр. Автор п’єс, лібретто дит. 
опер і балетів, книг і статей з пи¬ 
тань муз. виховання. Серед вис¬ 
тав — «Три товстуни», «Хлопчик- 
велетень», «Сестри». Нагородже¬ 
на орденом Трудового Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1972. Ленін¬ 
ська премія, 1982. 
Те.: Новелльї моей жизни. М., 1979. 
САЧЕНКО Григор ій Кирилович 
[23.ХІ (6.ХП) 1905, с. Хаєнки, те¬ 
пер Ічнянського р-ну Черніг. обл.— 
16.1 1939] — укр. рад. поет і літе¬ 
ратурознавець. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1932. Закінчив Київ, 
ун-т і аспірантуру при Ін-ті л-ри 
їм. Т. Г. Шевченка. Перші вірші 
надрукував 1926. Автор поетичних 
збірок «Зустрічний ентузіазм» 
(1931), «Зеніт» (1936). 
Те.: На чатах. К., 1964. 

Ф. Т. Кирииенко. 

Хребти Східного Саяну. 

саЛни — гірська країна на Пд. 
Сибіру, в межах Краснояр. краю, 
Ірк. обл.. Бурят. АРСР і Тув. 
АРСР. Складається з численних 
хребтів, що утворюють велику виг¬ 
нуту на Пн. дугу, завширшки до 
150—200 км. Виділяють Захід¬ 
ний та Східний С. Західний 
С. простягається на 600 км у пн.- 
сх. напрямі від верхів’я р. Мало¬ 
го Абакану до р. Казиру, де він 
з’єднується з Сх. С. Найбільші 
хребти: Саянський, Куртушибін- 
ський, Єргак-Таргак-Тайга. Висо¬ 
ти від 1500 до 3121 м (г. Кизил- 

Тайга). Хребти розчленовані гли¬ 
бокими міжгірними улоговинами, 
що лежать на вис. 400—800 м. 
Східний С. простягається у 
пд.-сх. напрямі майже на 1000 км, 
від лівобережжя Єнісею до Тун- 
кінської улоговини. Складається 
з невисоких (до 1500 м) плескатих 
гірських масивів — білогір’їв 
(Канське Білогір’я, Манське Бі- 
логір’я) та високих хребтів (Кри¬ 
жина, Удинський, Окинський та 
ін.). Найвища точка Сх. С. й всієї 
гірської країни — г. Мунку-Сар- 
дик (3491 м). У Сх. С. поширена 
багаторічна мерзлота', відкрито 
бл. 100 льодовиків заг. площею 
ЗО км^. С. сформувалися у кале- 
донську складчастість. Зх. С. 
складений переважно з кристаліч¬ 
них сланців, пісковиків, ефузив¬ 
них гірських порід, прорваних 
інтрузіями гранітів, Сх.— з гней¬ 
сів, сланців, кварцитів, базальтів. 
З корисних копалин є залізна й 
мідна руди, золото, ртуть, графіт, 
слюда. Численні мінеральні дже¬ 
рела. Клімат С. різко коіЛхшен- 
тальний. Пересічна т-ра січня від 
—20® в горах до —ЗО* в улогови¬ 
нах, липня відповідно від 4-10 
до 4-20*. Річна кількість опадів 
на найвищих хребтах досягає 
1000—1200 мм, у зниженнях — 
бл. 300—350 мм. Річки С. на¬ 
лежать до бас. Єнісею. Улоговини 
і підніжжя гір зайняті степами, 
схили до вис. 1600 м на Зх. і 2100 
м на Сх.— темнохвойною тайгою, 
вище — альп. луками і тундрою. 
Характерні представники тварин¬ 
ного світу лісів — лось, марал, 
бурий ведмідь, соболь, білка, коло¬ 
нок, куниця, лисиця; з птахів — 
тетерев, куріпка, рябчик. На сте¬ 
пових ділянках — хом’як, тушкан¬ 
чик, ховрах тощо. Важливе нар.- 
госп. значення мають цінні лісові 
масиви, гірські пасовища та мис¬ 
ливсько-промислові угіддя. У між¬ 
гірних улоговинах — землеробст¬ 
во (яра пшениця, ячмінь, овес), 
розвивається садівництво. 

О. О. Збмцов. 

СА^НОВ Віссаріон Михайлович 
[З (16).VI 1903, с. Іванушкінське, 
тепер Кіренський район Іркзгг- 
ської області —22. І 1^59, Ленін¬ 
град] — рос. рад. письменник. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Друкуватися почав 1923 як поет. 
Автор збірок «Комсомольські вір¬ 
ші» (1926), «Золота Ольокма» 
(1934), «Фронтові вірші» (1941), 
«Роки слави» (1948), «Голос мо¬ 
лодості» (1957), кн. нарисів «Ле¬ 
нінградський щоденник» (1958). 
Романи «Небо і земля» (кн. 1—4, 
1935—48, Держ. премія СРСР, 
1949), «Лена» (кн. 1—2, 1953—55), 
«Країна рідна» (кн. 1—2, 1953— 
56), роман у віршах «Колобови» 
(1955) відтворюють соціально-істо- 
рич. панораму дореволюц. Росії і 
становлення соціалістич. суспіль¬ 
ства. Лірична повість «Верба» 
(1939) присвячена Т. Шевченкові. 
С. належать спогади про Я. Галана, 
ряд літературознавчих праць. 
Нагороджений орденом Вітчизня¬ 
ної війни 2-го ступеня, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
Те.: Сочинения, т. 1—2. М.—Л., 1959; 
Ленинградский дневник. М., 1963; 
Стихотворения. Л., 1970; Укр. пе¬ 
ре к л.— Небо і земля, кн. 1—4. 
К.* 1950; Ленін в Горках. К.. 1953. 

САЯНОВ 

Н. І. Сац. 

Сахарин. 
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САЯНО- 
ШУШЕНСЬКА ГЕС 

Герб Свазіленду. 

СВАЗІЛЕНД 

Площа — 
17 тис. км^ 

Населення — 
570 тис. чол. (1981) 

Столиця — 
м. Мбабане 

На будівництві греблі 
СаяногІЦуіпенської 
ГЕС. 1981. 

САІЇН0-Ш!5^ШЕНСЬКА ГЕС — 
найбільша в СРСР гідроелектро¬ 
станція. Розхашована у верхній 
течії р. Єнісею, поблизу смт Шу- 
шенського Шушенського р-ну Кра- 
снояр. краю РРФСР. Буд-во поча¬ 
то 1968. Перший агрегат введено 
в дію 1978. Встановлена потуж¬ 
ність— 6,4 млн. кВт. Середньоріч¬ 
не вироби, електроенергії станови¬ 
тиме 23,3 млрд. кВт . год. До 
складу гідровузла входять: бе¬ 
тонна арковсьіравітаційна греб¬ 
ля, будинок ГЕС пригребельного 
типу, в якому встановлюються 
10 агрегатів по 640 тис. кВт кож¬ 
ний з радіально-осьовими турбіна¬ 
ми. Гребля С.-Ш. ГЕС утворює 
водосховище сезонного регулюван¬ 
ня. Електроенергія, вироблена 
ГЕС, надходитиме по високовольт¬ 
них лініях електропередачі до 
Об’єднаної енергосистеми Сибіру 
і використовуватиметься для елек¬ 
тропостачання Саянського терито- 
ріально-виробпичого комплексу та 
індустр, Кузбасу. Станція оснащу¬ 
ється автоматизованою системою 
управління технологічними проце¬ 
сами. в. А. Буланкгн. 
СААМСЬКИЙ територіАль- 
НО-ВИРОБНЙЧИЙ кбмп- 
ЛЕКС. Почав формуватися в 
роки дев’ятої п'ятирічки (1971— 
/5) у складі Саяно-Шушенської 
ГЕС, алюмінієвого і вагонобудів¬ 
ного з-дів, з-ду сталевого литва, 
підприємств по переробці кольо¬ 
рових металів, підприємств елек- 
тротех., легкої і харч, пром-сті. В 
перспективі на території С. т.-в. к. 
розвиватимуться галузі пром-сті 
1 С. Г., ЯКІ доповнять комплекс. 
Див. Територіально-виробничі 
комплекси. 
СА^Т-НОВА (справж. прізв. та 
ім’я — Арутін (Заядян; 1712, 
Тбілісі — 1795, там же) — вірм. 
поет, ашуг. Був придворним спів¬ 
цем та музикантом гру з. царя Ірак- 
лія II, але через зіткнення з при¬ 
дворною знаттю його постригли в 
ченці. С.-Н. складав і виконував 
свої пісні вірм., груз. і азерб. мо¬ 
вами. Центральною в його поезії 
є тема кохання. В багатьох творах 
відобразив соціальну нерівність 
і гноблення, оспівував свободу. 
Вірші (І.-Н. відзначаються висо¬ 
кою поетичною культурою, збе¬ 
регли популярність до наших днів. 
Поезія С.-Н. мала значний вплив 
на розвиток вірм., груз., азерб. 
мистецтва. Грузинські вірші С.-Н. 
українською мовою перекладав М. 
Рильський. 
Те.: У к р. п е р е к л.—[Вірші]. 
В кн.: Поезія грузинського народу. 
Антологія, т. 1. К., 1961. 

^ С. Г. Амірян. 
«сбОрник ,,социАл-демо- 
КРАТА"*- — більшовицький жур- 
нал, який видавався у жовтні — 
грудні 1916 в Женеві (замість 

журн. чКоммунист»-) з ініціативи 
B. І. Леніна редакцією ЦО РСДРП 
— газ. <Социал-демократ>. Всього 
вийшло два номери. В журналі 
вміщено 8 статей і заміток В. І. 
Леніна («Соціалістична революція 
і право націй на самовизначення. 
Тези», «Підсумки дискусії про 
самовизначення» та ін,). Журнал 
відіграв важливу роль у пропаган¬ 
ді більшовицьких лозунгів з пи¬ 
тань ві]№и, миру і революції, у 
згуртуванні інтернаціоналістів та 
у викритті соціал-шовінізму. 
СВАЗІ (самоназва — ама-свазі, 
ама-нгване) — народ, основне на¬ 
селення Свазіленду, Живуть та¬ 
кож у суміжних із Свазілендом 
районах ПАР. Заг. чисельність — 
1,1 млн. чол. (1978, оцінка). Мова 
C. — свазі, що належить до мов¬ 
ної сім’ї банту. Вірування біль¬ 
шості С. пов’язані з культом пред¬ 
ків, решта — п^еважно христия¬ 
ни. До 19 сг. С. перебували на 
стадії первіснообщинного ладу. 
На поч. 19 ст. С. сформувалися в 
народність на тер. сучас. прожи¬ 
вання. Під час англо-бурськог вій¬ 
ни 1899—1902 С. були поневоле¬ 
ні англ, колонізаторами. Осн. за¬ 
няття С.— землеробство і тва¬ 
ринництво, частина С. працює в 
промисловості. 
СВАЗІЛЕНД, Королівство Свазі¬ 
ленд — країна на Пд. Африки. 
В адм. відношенні поділяється на 
4 райони. 
Державний лад. С.— конституцій¬ 
на монархія (корюлівство). Кон¬ 
ституцію прийнято 1978. Входить 
до складу Співдружності, очолю¬ 
ваної Великобританією. Глава дер¬ 
жави — король. Законодавчу вла¬ 
ду здійснюють король і двопалат¬ 
ний парламент у складі нижньої 
палати і сенату; виконавчу — зфяд 
на чолі з прем’єр-міністром. 
Природа. Тер. країни — плато 
заввишки від 300 до 1500 м, що 
уступами знижується з Зх. на 
Сх. Поклади азбесту, кам. ву¬ 
гілля, поліметалевих руд, бариту. 
Клімат перехідний від субтропіч¬ 
ного до тропічного. Пересічні мі¬ 
сячні т^и від -ЬІ2 до +24*. Опа¬ 
дів на Сх. 500—700 мм, на Зх. до 
1200—1400 мм. Річкова сітка гус¬ 
та, річки порожисті, багаті на гід¬ 
роенергію. Переважає рослинність 
типу саван на червоних, оранжевих 
і жовтих грунтах. 
Населення. 98% нас. становлять 
афр. народи, переважно свазі 
(90%). Офіційні мови — англій¬ 
ська і свазі. Пересічна густота на¬ 
селення —33,5 чол. на 1 км^ (1981). 
Основні міста: Мбабане, Ман- 
зіні. 
Історія. На поч. 19 ст. тер. С. засе¬ 
лили племена свазі. В кін. 30-х 
рр. 19 ст. виникло об’єднання кла¬ 
нів свазі. В 1894 тер. С. анексува¬ 
ла бурська республіка Трансвааль, 
а після англо-бурської війни 1899— 
1902 вона стала володінням Вели¬ 
кобританії (з 1903 — протекторат). 
Населення С. не припиняло нац.- 
визвольної боротьби. В 1963 Ве¬ 
ликобританія надала С. обмежене 
самоврядування. 6.IX 1968 С. був 
проголошений незалежною кон¬ 
ституційною монархією в складі 
Співдружності. В 1973 король 
Собхуз II скасував конституцію 
(прийнята 1967), заборонив діяль¬ 
ність політ, партій. У галузі внутр. 

політики уряд С. проводить курс 
на зміцнення монархічної систе¬ 
ми, придушення опозиції, в зовн. 
політиці орієнтується на зв’язки 
з Великобританією. З 1968 С.— 
член ООН. С.— член Організа¬ 
ції африканської єдності. 
Господарство. С.— економічно сла¬ 
борозвинута агр. країна. Рівень 
життя а^р. населення низький, 
частина ігого змушена шукати ро¬ 
боту в ПАР. Основа економіки — 

товарної продукції. В афр. г-вах 
техніка обробітку землі примітив¬ 
на. Переважає землеробство. Ви¬ 
рощують (збір, тис. т, 1979): ку¬ 
курудзу — 78, цуіф. тростину — 
2300, цитрусові — /5, рис, бобові, 
сорго, арахіс, бавовник, тютюн. 
Розводять (поголів’я, тис., 1978): 
велику рогату худобу — 640, 
кіз — 260, овець — 32, свиней — 
22. Розвивається лісове г-во (штуч¬ 
ні насадження). Розробляють ро¬ 
довища азбесту (за видобутком 
його — 34,3 тис. т, 1979, С. займає 
одне з провідних місць у капіталі¬ 
стичному світі), кам. вугілля та 
бариту. Обробна пром-сть пов’яза¬ 
на гол, чин. з сільс. та лісовим 
г-вом і представлена цукр. (258 
тис. т цукру, 1979), текст., дерево- 
обр., целюлозними, фруктовокон- 
сервними, борошномельними та 
ін. підприємствами. Є ф-ка по 
вироби, кісткового борошна, з-д по 
складанню телевізорів та ін. Ча¬ 
стина підприємств належить іноз. 
компаніям. Кустарні промисли 
(гол. чин виготовлення сувенірів 
для туристів). Розвивається ту¬ 
ризм. Довж. 3-ць — 313 км, авто¬ 
шляхів — 2750 км, у т. ч. 1484 км 
з твердим покриттям. З С. виво¬ 
зять азбест, лісоматеріали, цукор 
тощо; довозять машини і устатку¬ 
вання, паливо, пром. товари, про¬ 
дукти харчування. Головний тор¬ 
говельний партнер —ПАР, з якою 
С. зв’язаний валютною і митною 
угодами. Грошова одиниця—лілан- 
гені. 1 лілангені = 1,16 дол. США. 

О. Д. Якушев. 
Освіта. Обов’язкового навчання 
немає. Строк навчання у поч. 



Ло г. С вітлицькии Г. ГІ. 

1. Сестра-жалібниця. Ак¬ 
варель. 1916. 

2. До міста. 1907. 

3. Бузок, фрагмент. 1919. 
Меморіальний музей- 
квартира Г. П. Світлиць- 
кого в Києві. 
4. Марусина хата. 1918. 
Харківський художній 
музей. 

5. Колгосп у цвіту. 1935. 
1, 2 і 5 — Державний му¬ 
зей українського образо¬ 
творчого мистецтва в 
Києві. 



з 

До ст. Світос/іавськии С. І. 
1. На околиці Києва. 

2. Квіти. 

3. Заготівля льоду на Дніпрі. 1900-і роки. 
Державний музей українського 
образотворчого мистецтва в Києві. 

1 і 2 — приватна збірка. Київ. 

йЬ. - * 
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ШКОЛІ 7 років (приймаються діти 
віком від б років), у середній — 
5 (З + 2). в молодших класах 
поч. школи викладання мовою сва- 
зі, в старших початкової і в серед, 
школі — англійською. В 1979/80 
навч. р. у поч. школі налічувалося 
105,6 тис. учнів, у середній — 23,3 
тис. У м. Луенго діє філіал ун-ту 
Ботсвани, Лесото й С. (засн. 
1972; 1980/81 навч. р.— 890 сту¬ 
дентів). Нац. бібліотечна служба 
С. з Центр. 6-кою в Манзіні 
(засн. 1972), з філіалами в ряді 
міст, публічні б-ки в містах Мба- 
бане, Манзіні та ін. Національ¬ 
ний музей у м. Ломамба. 

В. 3. Клепиков. 
Літ.: Сванидзе И. А. Лесото. Свази- 
ленд. М., 1^8. 

СВАЛЛВА — МІСТО Закарп. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Латориці, 
при впадінні в неї р. Свалявки 
(бас. Дунаю). Залізнична станція. 
Вперше згадується в документах 
12 ст. До 18 ст. належала Угорщи¬ 
ні, на поч. 18 ст. її приєднано до 
Австрії (з 1867 — Австро-Угорщи¬ 
на). Під час соціалістичної револю¬ 
ції в Угорщині 23.III 1919 в С. 
проголощено Рад. владу, але на¬ 
прикінці квітня 1919 її окупували 
війська бурж. Чехословаччини. 
В С. відбувся Свалявський страйк 
деревообробників 1935. У 1939 
місто загарбала хортистська Угор¬ 
щина. Того самого року в С. ство¬ 
рено антифашист, к-т. У 1945 С. 
у складі Закарп. України возз’єд¬ 
нано з УРСР. З 1957 С.— міс¬ 
то. У місті — Свалявський лісо¬ 
комбінат імені 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної рево¬ 
люції, Свалявський лісохімічний 
комбінат, художньо-сувенірна 
фабрика, заводи — виробничого 
об’єднання <Електрон», «Буд- 
деталь», мінеральних вод, соко- 
винний та склотарний, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія, комбі¬ 
нат побз^ового обслуговування. 
Політехнікум, профес.-тех. уч-ще, 
7 заг.-осв., музична та спорт, шко¬ 
ли, лікарня, поліклініка. Палац 
культури, 4 клуби, кінотеатр, 7 
6-к. Навколо С. на базі численних 
джерел мінеральних вод — 4 са¬ 
наторії та санаторій-профілакто- 
рій. Пам’ятка дерев'яної архітек¬ 
тури — Михайлівська церква 
(1588); парк (19 ст.). Пам’ятник 
І. Франкові. 
СВАЛЯВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІ- 
НАТ Імені 50-річчя Великої Жовт¬ 
невої соціалістичної революції — 
комплексне підприємство лісової 
і деревообробної промисловості, 
яке включає всі види вироби, від 
збирання насіння деревних порід до 
виготовлення готових меблів. Роз¬ 
ташований у м. Сваляві Закарп. 
обл. Створений 1960 в результаті 
об’єднання трьох свалявських під¬ 
приємств: ліспромгоспу (засн. 
1928), деревообробного комбіна¬ 
ту (1931) та лісгоспу (1900). В 
1970 до С. л. приєднано Свалявсь- 
ку меблеву ф-ку (організована 
1963). До складу комбінату (1982) 
входять: 6 лісництв (Дусинське, 
Березниківське, Свалявське, Гань- 
ковицьке, Полянське і Плосківсь- 
ке), з лісопункти (Дусинський, 
Березниківський і Полянський), 
нижній склад сировини і готової 
продукції, 3-д деревностружко- 
вих плит, меблевий комплекс (5 це¬ 

хів), лісопильно-деревообробний 
комплекс (лісопильне та паркетне 
відділення, сушильне г-во), за¬ 
лізобетонний цех та ряд допоміж¬ 
них цехів. Осн. продукція: пило¬ 
матеріали, деревностружкові пли¬ 
ти, чорнові меблеві заготовки, пар¬ 
ке*^ струганий та лущений шпон, 
меблі, товари нар. споживання, 
сувеніри тощо. С. л. нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора (1965). М. І. Алексій. 
свалявський лісохімГч- 
ний комбінат — підпршєм- 
ство лісохімічної промисловості. 
Розташований у м. Сваляві За- 
карл. обл. Створений 1945 на базі 
лісохім. з-ду, збудованого 1912 
акціонерним т-вом «Сольва». За 
роки Рад. влади з-д перетворився 
на велике високомеханізоване під¬ 
приємство, що випускає продук¬ 
цію лісохім., хім. і оуд. матеріалів 
промисловості. До складу ком¬ 
бінату (1982) входять цехи; хім., 
формаліновий, сухоперегінний, 
скло дзеркальний, вироби, товарів 
культур.-побутового призначення 
і ряд допоміжних цехів. Осн. про¬ 
дукція підприємства: формалін, 
карбамідні смоли, деревне вугіл¬ 
ля, товари культур.-побутового 
призначення (всього 20 наймену¬ 
вань продукції). На комбінаті 
здійснено концентрацію і спеціа¬ 
лізацію вироби., механізовано і 
автоматизовано основні виробничі 
процеси. ^ <0. Вацяк. 
СВАЛЯВСЬКИИ РАИбН — у 
пн. частині Закарп. обл. УРСР. 
Утворений 1945. Площа 0,7 тис. 
км^. Нас. 52,1 тис. чол. (1982). 
У районі — 29 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, селищ¬ 
ній та 10 сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — м. Свалява. С. р. 
розташований в межах Карпат 
Українських. Численні мінераль¬ 
ні джерела. Річки: Латориця та 
Боржава (бас. Дунаю). Грунти 
переважно бурі лісові щебенюваті. 
Ліси (бук, дуб, граб, ялина, во¬ 
лоський горіх) займають 68% тер. 
району. Підприємства лісової, де- 
ревообр., меблевої, лісохім., ра¬ 
діоелектронної, харч, та легкої 
пром-сті, вироби, буд. матеріалів. 
Найбільші: Свалявський лісоком¬ 
бінат імені 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної револю¬ 
ції, свалявські лісохімічний ком¬ 
бінат, з-д виробничого об’єднання 
«Електрон», Лужанське заводо- 
Зчіравління мінеральних вод, Дра- 
чинська художньо-сувенірна ф-ка. 
Комбінат побутового обслугову¬ 

вання (Свалява), З будинки побу¬ 
ту. Спеціалізація с. г.— скотар¬ 
ство м’ясо-мол. напряму, вівчар¬ 
ство. Площа с.-г. угідь 1981 стано¬ 
вила 13,5 тис. га, у т, ч. орні зем¬ 
лі — 2,1 тис. га. Осн. с.-г. культу¬ 
ри: картопля, кормові буряки, 
кукурудза на силос. У С. р.— 9 
колгоспів, райсільгосптехніка, рай¬ 
сільгоспхімія. Залізнична ст. Сва¬ 
лява. Автомоб. шляхів — 198 км 
(усі з твердим покриттям). Тер. 
району проходять траси нафтопро¬ 
воду «Дружба», газопроводу «Бра¬ 
терство», лінії передач енергосисте¬ 
ми «Мир». 
У районі — політехнікум, профес.- 
тех. уч-ще, 31 заг.-осв., музична 
та спорт, школи; 41 лік. заклад, 
у т. ч. З лікарні; санаторії «Поля¬ 
на», «Сонячне Закарпаття», «Квіт¬ 
ка полонини», «Човен» (дитячий). 
Палац культури, 37 клубних уста¬ 
нов, кінотеатр, 36 кіноустановок, 
краєзнавчий та істор. музеї. У 
с. Тибаві С. р. народився рос. 
і укр. історик-славіст Ю. І. Ве- 
нелін, у с. Плоскому — укр. 
письменник о. А. Митрак. У 
С. р. видається газ. «Ленінський 
шлях» (з 1945).^ С. М. Туряниця. 
свалявський страйк де- 
РЕВООБРбБНИКІВ 1935 — ви 
ступ деревообробників і робітни¬ 
ків лісопромислів Закарпаття. 
Відбувався під керівництвом ко¬ 
муністів. 29.IX на зборах за учас¬ 
тю 800 робітників було обрано 
страйковий к-т і вироблено проект 
колективного договору. Коли під¬ 
приємці відмовилися задовольни¬ 
ти вимоги робітників, 5.XII почав¬ 
ся страйк робітників хім. з-ду 
і лісопилок, до яких приєдналися 
лісоруби. Страйкувало З тис. чол. 
У ряді місць Закарпаття і Словач¬ 
чини відбувалися робітн. і сел. 
мітинги солідарності з страйкаря¬ 
ми Сваляви. На допомогу їм зби¬ 
рали продовольство й гроші. Вла¬ 
да зосередила в районі страйку 
понад 200 жандармів. Було при¬ 
пинено подавання електроенергії 
в робітн. квартали, робітникам по¬ 
грожували звільненням з роботи, 
виселенням із заводських квартир 
тощо. Страйк закінчився 14.ХП. 
Підприємці змушені були підписа¬ 
ти новий колективний договір і 
підвищити заробітну плату на 
10%. С. с. д. поклав початок но¬ 
вим виступам робітників дерево¬ 
обробної і лісової пром-сті Закар¬ 
паття. 
СВАНЕТІЯ, Сванеті — історична 
область у Пн.-Зх. Грузії, населена 
сванами. З 11 ст.— у складі Груз. 
царства, після його розпаду части¬ 
на С. в серед. 16 ст. увійшла до 
Мегрельського князівства, інша — 
до Імеретинського царства. На поч. 
19 ст. С. у складі Грузії приєдна¬ 
лася до Росії. Тепер С.— Местій- 
ський і Лентехський р-ни Груз. 
РСР. 
СВАНИ — етнографічна група гру¬ 
зинів, що живе на території істо¬ 
ричної області Сванетія. В мину¬ 
лому характеризувалися локальни¬ 
ми рисами культури і побуту. 
СВАНСТРЕМ (ЗуаЬпзІгбт) Бер- 
тіль (18.УПІ 1907, Бюарум — 
16.УП 1972, Стокгольм) — щвед. 
громадський діяч, журналіст. У 
1931—33 навчався в Берлінському 
ун-ті. З 1959 — співробітник па¬ 
цифістського журналу «Фреден» 

СВАНСТРЕМ 

Свербига східна: 
1 — верхня частина 
рослини; 
2 — плід; 
3 — листок. 

Свердлильникові. 
Свердлик листяний: 
жук і личинка. 

4 УРЕ. т. 10 
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СВАРОГ 

1 

В. Сванстрем. 

Т. Сватоплук. 

С. Л. Свашенко. 

(«Мир»). Один із засновників і го¬ 
лова (з 1961) орг-ції «Похід проти 
атомної зброї». В 1967 виступив од¬ 
ним з ініціаторів і організаторів 
Стокгольмської конференції по 
В’єтнаму, був обраний головою 
Міжнар. координаційного к-ту ми¬ 
ролюбних сил по В’єтнаму. В 1970 
увійшов до складу Міжнар. комі¬ 
сії по розслідуванню воєнних зло¬ 
чинів США у В’єтнамі. Міжнар. 
Ленінська премія «За зміцнення 
миру між народами», 1970. 
СВАРСЗГ — у міфології східних 
і західних слов’ян один з головних 
богів, бог неба й небесного вогню, 
батько Дажбога й Сварожича, Зго¬ 
дом його почали вшановувати як 
покровителя ковальства, а також 
шлюбу та сім’ї. 
СВАРСЗЖИЧ — у міфології схід¬ 
них і західних слов’ян бог земного 
вогню, син Сварога. 
СВАТІВСЬКИЙ РАЙйН —упн.- 
зх. частині Ворошиловгр. обл. 
УРСР. Утворений 1923. Площа 
1,7 тис. км^. Нас. 52,8 тис. чол. 
(1982). У районі — 63 насел^і 
пункти, підпорядковані міській, 
селищній та 15 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — м. Сватове. 
Поверхня району — хвиляста рів¬ 
нина. Корисні копалини: глина, 
пісок, крейда. Річки — Красна, 
Жеребець, Борова (притоки Сі- 
верського Дінця). Грунти чорно¬ 
земні. Розташований у степовій 
зоні. Найбільші пром. підприєм¬ 
ства: сватівські ремонтно-меха¬ 
нічний, торг, устаткування, оліє- 
екстракційний заводи, швейна та 
харчосмакова ф-ки, м’ясний та хлі¬ 
бопродуктів комбінати. Комбінат 
побутового обслуговування і буди¬ 
нок побуту (Сватове). Землеробст¬ 
во району спеціалізується на ви¬ 
рощуванні зернових, тваринницт¬ 
во — на вироби, молока, м’яса, 
яєць. Площа с.-г. угідь 1981 стано¬ 
вила 144,6 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 114, 5 тис. га, луки і па¬ 
совища — 29,1 тис. га. Зрошуєть¬ 
ся 6,3 тис. га. Гол. культури: ози¬ 
ма пшениця, ячмінь, кукурудза, 
соняшник, горох. У С. р.— 18 кол¬ 
госпів, 5 радгоспів, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія. Заліз¬ 
нична ст. Сватове. Автомоб. 
шляхів — 350 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 309 км. У районі — 
сільс. профес.-тех. уч-ще (с. Хомів- 
ка), 37 заг.-осв., музична і спорт, 
школи; 31 лік. заклад, у т. ч. 4 
лікарні. 15 будинків культури, 
27 клубів, кінотеатр, 35 кіноуста¬ 
новок, 38 б-к, краєзнавчий музей. 
У с. Свистунівці С. р. народився 
укр. рад. вчений в галузі с. г. 
Г. О. Богданов, у с. Мілуватці — 
укр. рад. кінорежисер М. П. Ма- 
щенко. У С. р. видається газ. 
«Ленінським шляхом» (з 1931). 

/. І. Забурдаєв. 
сватове — місто Ворошиловгр. 
обл. УРСР, райцентр, на р. Крас¬ 
ній (прит. Сіверського Дінця). 
Залізнична станція. Засн. в 60-х 
рр. 17 ст. як слобода Сватова Луч¬ 
ка. В 1825 її перетворено на військ, 
поселення і перейменовано на Но- 
вокатеринослав. Із скасуванням 
1857 військ, поселень слободі по¬ 
вернено колишню назву. Рад. вла¬ 
ду проголошено в листопаді 1917. 
В 19^ Сватову, Л>^ку переймено¬ 
вано на Сватове. З 1938 С.— місто. 
УС.— ремонтно-механічний, тор¬ 

гового устаткування, маслороб¬ 
ний, олієекстракційний заводи, 
швейна та харчосмакова ф-ки, 
м’ясний і хлібопродуктів комбі¬ 
нати, райсільгосптехніка, райсіль¬ 
госпхімія, комбінат побутового 
обслуговування, будинок побуту. 
10 заг.-осв., музична та спортивна 
школи, 4 лікарні. Будинок культу¬ 
ри, 4 клуби, кінотеатр, 8 б-к, кра¬ 
єзнавчий музей. 
СВАТОПЛУК Т. (Т. 8уа1ор1ик; 
справж. ім’я та прізв.— Сватоплук 
Турек; 25.x 1900, селище Годсла- 
віце, тепер Північно-Моравської 
обл.— ЗО.ХІІ 1972, м. Готвальдов 
Південно-Моравської області) — 
чес. письменник, засл. митець 
ЧССР (з 1960). Член Комуністич¬ 
ної партії Чехословаччини з 1924. 
За фахом художник. У 1926— 
33 працював на взуттєвій фірмі 
«Батя», капіталістичні порядки 
якої відобразив у романі «Бото- 
строй» (1933). Безправне стано¬ 
вище трудящих у бурж. суспільст¬ 
ві показав у романах «Мертва зем¬ 
ля» (1936), «Ангели успіху» (1937), 
«Людинка» (1940), «Будинок на 
Віфлеємській» (1942), зб. опові¬ 
дань «Обличчя людини» (1941) та 
ін. Роман «Без шефа» (1953) — про 
боротьбу комуністів за соціалістич¬ 
ну перебудову колишнього капі¬ 
талістичного підприємства. За¬ 
родження соціалістичних відносин 
на селі розкрив у повісті «Швед¬ 
ський мармур» (1961). Автор тво¬ 
рів для дітей, публіцистичних 
книг, п’єс. 
Те.: Укр. перекл.— Ботострой. 
К., 1951; Ботострой без шефа. Уж¬ 
город, 1956: Шведський мармур. К., 
1970; Рос. перек л.— Ботострой. 
М., 1949; Без шефа. М.. 1955. 
Літ.: Моторний В. А. За революцию 
я отдал голос свой. Творчество Т. 
Сватоплука и некоторие вопроси раз- 
вития социалистического реализма. 
Львов, 1980. В. А. Моторний. 

СВАШ£НК0 Семен Андрійович 
(1. ТХ 1904, с. Деркачі, тепер 
Лебединського р-ну Сум. обл.— 
23.XI 1969, Москва) — укр. рад. 
актор театру й кіно, засл. діяч 
мист. РРФСР (з 1966). В 1922—25 
навчався в Муз.-драм, ін-ті ім. 
М. В. Лисенка в Києві. Одночасно 
працював у театрі <Березіль> (до 
1928). В кіно почав зніматися 1924 
на Одес. кінофабриці ВУФКУ. 
Кращі ролі створив у фільмах Л. 
Курбаса та О. Довженка: Прапор¬ 
щик («Арсенальні», 1925), Тиміш 
(«Звенигора», 1928; «Арсенал», 
19^), Василь («Земля», 1930). 
Знімався у фільмах «Експонат 

з паноптикуму» (1929), «Фата 
моргана» (1931), «Тихий Дон» 
(1957), «Балада про солдата» 
(1959), «Війна і мир» (1966). 
СВЕАБбРЗЬКЕ ПОВСТАННЯ 
1906 — збройний виступ солдатів 
і матросів у фортеці Свеаборг на 
Балтійському морі в період рево¬ 
люції 1905—07 в Росії. Готувалося 
Фінл. військ, орг-цією РСДРП 
і місц. військ, с.-д. орг-цією як 
складова частина заг. повстання 
Балт. флоту. С. п. почалося перед¬ 
часно і стихійно вночі проти 18 (31). 
VII після арешту революційно на¬ 
строєних солдатів мінної роти. Не 
маючи змоги відстрочити С. п., 
більшовики очолили його. Повста¬ 
лі (бл. 2 тис. чол.) висунули політ, 
вимоги (повалення самодержавст¬ 
ва, свободи народу, передання зем¬ 
лі селянам). Вони захопили 4 ост¬ 
рови, протягом двох днів бомбар¬ 
дували центр, фортеда. До них 
приєдналося бл. 200 фінл. червоно- 
гвардійців. Робітники Гельсінгфор¬ 
са (Хельсінкі) на підтримі^ С. п. 
оголосили заг. страйк. Але дії 
повсталих, які чекали прибуття 
революц. кораблів Балт. флоту 
(див. Кронштадтські повстання 
1905 і 1906), були не досить насту¬ 
пальні. Урядові війська було по 
повнено, їхні дії підтримали військ, 
кораблі. 20.УП (2.УПІ) повстан¬ 
ці іфипинили опш. Др військ, су¬ 
ду було віддано ол. 1 тис. чол. За 
його вироком 28 активних учасни¬ 
ків повстання, у т. ч. керівників 
С. п.— офіцерів-більшовиків А. П. 
Ємельянова і Є. Л. Коханського,' 
було розстріляно, решту відіфавле- 
но на каторгу, в тюрми, в дисцип¬ 
лінарні роти. С. п. знайшло ши¬ 
рокий відгук в країні, вт. ч. на Ук¬ 
раїні. 
Літ.: Ленін В. 1. Про відрядження 
делегації до Свеаборга.— Перед бу¬ 
рею. Повне зібрання творів, т. 13; 
Кораблев Ю. Революционньїе восста- 
ния на Балтике в 1905—1906 гг. Л., 
1956. В. П. Ващенко. 
С В Е В О (Звево; Зуєуо) Італо 
(справж. ім’я та прізв.— Етторе 
Шміц; 19.ХІІ 1861, Трієст — 13.ІХ 
1928, Моттаді-Лівевда, область 
Венеція) — італ. письменник. Пер¬ 
ші романи «Одне жиггя» (1892) і 
«Дряхлість» (1898) пройшли не¬ 
поміченими, внаслідок чого не 
друкував твори протягом 20 років. 
Після широкого визнання в Іта¬ 
лії та за її межами роману «Само¬ 
пізнання Дзено» (1923) всю твор¬ 
чість С. було переоцінено. Її від¬ 
носять до психологічного реалізму, 
поширеного в європ. л-рах кш. 19 
— поч. 20 ст. Критичне, нерідко 
гротескно-сатиричне змалювання 
бурж. дійсності поєднується в ній 
з відтворенням «.потоку свідомос- 
ті>. В останні роки життя виявляв 
інтерес до марксизму. 

^ Д. С. Наливайко. 
СВЕДБЕРГ (ЗуесІЬегд) Теодор 
(ЗО.УПІ 1884 Вальбо — 26.11 
1971, Коппарберг) — швед, фізи¬ 
ко-хімік, член Шведської АН, іноз. 
член АН СРСР (з 1966). Закінчив 
Упсальський ун-т (1907). Осн. пра¬ 
ці присвячені колоїдній хімії, виз¬ 
наченню розмірів і форми молекул, 
електрофорезу. Експерименталь¬ 
но підтвердив (1906) розроблену 
А. Ейнштейном і М. Смолухов- 
ським теорію броунівсьдого руху. 
Сконструював ультрацентрифугу й 
розробив седиментаційний метод 
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визначення мол. маси макромоле¬ 
кул (гол. чин. білків). Нобелів¬ 
ська премія, 1926. 
СВЕДбМСЬКІ — рос. живописці, 
брати, представники академізму. 
Олександр Олександ¬ 
рович С. (1848, Петербург — 
1911). Навчався в дюссельдорфсь¬ 
кій АМ (з 1870) та в Мюнхені 
у М. Мункачі. З 1875 працював у 
Римі. Брав участь у розписах Во¬ 
ло димирського собору в Києві. 
Серед станкових творів — «Вули¬ 
ця в Помпеях» (1882) «Казаміччіо- 
ла на острові Іскія»(1883, Одесь¬ 
кий худож. музей), «На березі Тіб- 
ру»(1886). 
Павло Олександрович 
С. (1849, Петербург — 1904, м. 
Давос, Швейцарія). Навчався в 
дюссельдорфській АМ (з 1870) та 
в Мюнхені у М. Мункачі. З 1875 
жив у Римі. З 1887 (бл. 5 років) 
працював над розписами Воло- 
димирського собору у Києві. Се¬ 
ред станкових творів — «Юлія у 
засланні» (1881—82), «Медуза» 
(1882), «Поховані в квітах» (1886; 
перший і третій — у Київ, музеї 
рос. мистецтва). 

ликів, які найчастіше розміщені 
на розгинальних поверхнях рук 
і ніг, рідше — на тулубі. Вузлики 
при С. внаслідок розчухування 
часто бувають вкриті кров’янис¬ 
тими кірочками. Шкіра на ура¬ 
жених ділянках стає потовщеною, 
грубішає, вкривається пігментом; 
збільшуються лімфатичні вузли, 
спостерігаються невротичні розла¬ 
ди, безсоння. Лікування: де¬ 
сенсибілізуючі, заспокійливі за¬ 
соби, місцево — бовтанки, мазі; са¬ 
наторно-курортне та ін. Див. та¬ 
кож Алергія. 
СВЕРБЙГА (Випіаз) — рід рос¬ 
лин родини хрестоцвітих. Дво- 
і багаторічні опушені трави до 
120 см заввишки. Листки нижні 
ліровидні або перистороздільні, 
верхні — суцільні, зубчасті. Квіт¬ 
ки жовті або білі, зібрані в китиці. 
Плід — стручечок. 6 видів, поши¬ 
рених в Європі, Азії і Пн. Африці. 
В СРСР, у т. ч. в УРСР, —2 види. 
Ростуть по берегах водойм, на лу¬ 
ках, полях, як бур’яни вздовж 
шляхів. Листки С. східної (В. 
огіепіаііз) містять до 170 мг % 
вітаміну С; в деяких місцях 

лісоматеріалів інсектицидами або 
антисептиками. Іл. с. 49. 
СВЄРДЛІН Лев Наумович [З (16). 
XI 1901, Астрахань — 29.УПІ 1969, 
Москва] — рос. рад. актор, нар. 
арт. СРСР (з 1954). Навчався в 
театр, технікумі ім. А. Луначарсь- 
кого, потім у Держ. театр, май¬ 
стернях під керівництвом В. Мей- 
єрхольда. З 1926 — в Театрі ім. 
В. Мейєрхольда, 1938—41 — в 
Театрі ім. Є. Вахтангова, з 1943 — 
в Моск. театрі ім. В. Маяковсько- 
го. Серед ролей — Тихон («Гроза» 
О. Островського), Павло Михай¬ 
лович («Сонет Петрарки» Погоді- 
на), Аздак («Кавказьке крейдяне 
коло» Брехта). Знімався в кіно¬ 
фільмах«Волочаєвські дні» (1937), 
«Його звали Сухе-Батор» (1942), 
«Насреддін у Бухарі» (”1943), «Мо¬ 
лода гвардія» (1948), «Далеко від 
Москви» (1950). Нагороджений ор¬ 
денами Леніна, Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1947, 1949, 1951. 
Те.: Разговор с товаришами по искус- 
ству. М., 1960. 
СВЕРДЛІННЯ — створення отво¬ 
рів у суцільних металевих або 

СВЕРДЛОВ 

Л. Свемп. 

Літ.: Прахов Н. А. Страницьі прош- 
лого. К., 1958. М. Д. Факторович. 
СВЕМП Лео [7 (19).VII 1897, ху¬ 
тір Барану, тепер Гулбенського 
р-ну Латв. РСР— 7.ПІ 1975, Рига] 
— латис. рад. живописець, нар. 
художник СРСР (з 1963). В 1918 
навчався в моск. ВХУТЕМАСі у 
І. Машкова. Твори: пейзажі — 
«Стара Рига» (1927), «Вестієна» 
(1956), «Пейзаж з Сігулдським 
мостом» (1958); натюрморти — 
«Дичина» (1938), «Троянди» (1954), 
«Натюрморт з квітами і фрукта¬ 
ми» (1960), «Натюрморт з грушами 
і квітами» (1966), «Натюрморт з 
газетою» (1967). Картини С. збе¬ 
рігаються в Худож. музеї Латв. 
РСР у Ризі. Викладав в АМ Латв. 
РСР у Ризі (1940—41, 1944—52 та 
з 1954; професор — з 1947, ректор 
— з 1%1). Нагороджений орденом 
Леніна, іншими орденами, меда¬ 
лями. 
Літ.: Буторина Е., Иванов М. Лео 
Свемп. М., 1968. 
СВЕНСОН Олексій Миколайо¬ 
вич (н. 2. ХП 1929, Київ) — укр. 
рад. вчений у галузі технічної кі¬ 
бернетики, доктор тех. наук (з 
1971), професор (з 1972), засл. діяч 
науки УРСР (з 1979). Член КПРС 
з 1962. Закінчив (1952) Львів, 
політех. ін-т. З 1955 працює у 
Фіз.-мех. ін-ті (до 1964 — Ін-т 
машинознавства і автоматики) ім. 
Г. В. Карпенка АН УРСР. Праці 
стосуються принципів побудо¬ 
ви систем зв’язку з керованою про¬ 
пускною здатністю та осн. еле¬ 
ментів теорії пошуку та розпізна¬ 
вання простих просторових обра¬ 
зів. 
СВЕРБЕЦЬ, пруриго — захворю¬ 
вання шкіри, що виникає здебіль¬ 
шого у дітей раннього віку у фор¬ 
мі т. 3. ексудативно-катарального 
діатезу. У механізмі розвитку С. 
важливу роль відіграють сенси¬ 
білізація організму до харчових 
продуктів, медикаментів, спадко¬ 
ві фактори, порушення функції 
кишечника (запори), порушення 
обміну речовин тощо. Характери¬ 
зується С. тим, що на шкірі утво¬ 
рюється висип, що свербить, у 
вигляді множинних дрібних ВУЗ¬ 

(напр., у Вірменії) їх вживають у 
їжу. С. східна — добрий медонос. 
Заходи боротьби: глибока 
зяблева оранка, видалення коре¬ 
нів, очищення насіння. Іл. с. 49. 
СВЕРДЛИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ — 
верстат для свердління отворів у 
металевих і неметалевих заготов¬ 
ках. На С. в., крім того, розсверд¬ 
люють і розточують отвори, нарі¬ 
зують різьбу тощо. До осн. інстру¬ 
ментів С. в. належать свердла, 
різці, зенкери, розвертки і міт¬ 
чики. Металообробні С. в. (мал. 
с. 53) розрізняють: за розміщенням 
шпинделя (вертикальні, радіаль¬ 
ні, горизонтальній за кількістю 
шпинделів (одно-і оагатошпиндель- 
ні). Є С. в.: центрувальні (для 
створення в торцях заготовок цент¬ 
рових отворів), настільні (на них 
обробляють отвори невеликих діа¬ 
метрів), переносні, встановлювані 
на великих заготовках, агрегатні 
(див. Агрегатний верстат), ком¬ 
біновані (напр., свердлильно-фре¬ 
зерні) тощо. На деревообробних 
С. в., крім свердління, створюють 
довгасті гнізда або пази, висверд¬ 
люють сучки та ін. У масовому і 
великосерійному вироби, застосо¬ 
вують автоматизовані або автом. 
верстати різних типів. 

Л. Г. Лубенець. 
С ВЕ Р ДЛ Й Л ЬН И КО ВІ (Еушеху- 
Іопібае) — родина жуків. Тіло 
(довж. 6—18 мм) довге, вузьке, з 
м’якими покривами; забарвлення 
самок — жовте, самців — чорне. 
Личинки розриваються у деревині 
ослаблених і мертвих дерев, ви¬ 
гризаючи горизонтальні ходи; жив¬ 
ляться переважно міцелієм гри¬ 
бів, які згодом вкривають стінки 
ходів. Більшість видів завдають 
шкоди деревині на лісосіках, скла¬ 
дах, іноді в будівлях. Відомо 73 
види, поширені на всіх материках, 
крім Антарктиди; в СРСР, у т. ч. 
в УРСР,— З види: сверд¬ 
лильник корабельний 
(Ьутехуіоп пауаіе), свердлик 
листяний (Е1а1егоіае8 бег- 
те5Іоібе8) і свердлик хвой¬ 
ний (Е. ПаЬе11ісогпІ8). Захо¬ 
ди боротьби: додержання 
санітарного стану лісу, обробка 

неметалевих заготовках чи виро¬ 
бах. Провадиться за допомогою 
свердла на свердлильних, розто¬ 
чувальних, токарних та ін. верста¬ 
тах, а також вручну — коловоро¬ 
том, дрелями або механізованим 
інструментом, в часто підготов¬ 
чою операцією (через порівняно 
невисоку точність) перед розточу¬ 
ванням, зенкеруванням (див. Зен¬ 
кер), розвертуванням (див. Роз- 
вертка), протяганням та нарізу¬ 
ванням внутр. різьби. Крім того, 
застосовують лазерне С. (див. 
Лазерна обробка) отворів в алмаз¬ 
них кругах та ін. виробах з мате¬ 
ріалів, що відзначаються низькою 
теп лопров і дн істю. 
СВЕРДЛб — різальний інстру¬ 
мент для свердління і розсвердлю¬ 
вання отворів у металевих і неме¬ 
талевих заготовках. С. закріплю¬ 
ють на свердлильних, токарних, 
револьверних, розточувальних та 
ін. верстатах, а також (при ручній 
обробці) об’єднують з двигуном 
(див. Механізований інструмент) 
або встановлюють у коловоротах. 
Розрізняють С. (мал. с. 53) спіраль¬ 
ні, або гвинтові (найпоширеніші), 
для кільцевого свердління, центру¬ 
вальні (для обробки центрових 
отворів) тощо. Різальну частину С. 
виготовляють з швидкорізальних 
сталей, твердих сплавів або ком¬ 
позиційних матеріалів. 
СВЕРДЛбВ Яків Михайлович 
[парт, псевд.— Андрій та ін.; 
22.У (3. VI) 1885, Ниж. Новгород, 
тепер м. Горький—16.III 1919, 
Москва]— діяч Комуністичної пар¬ 
тії і Рад. держави. Член Комуні¬ 
стичної партії з 1901. Н. в сім’ї 
ремісника-гравера. Ставши профес. 
революціонером, проводив підпіль¬ 
ну революц. роботу в Нижегород- 
ській, Костромській, ярославській, 
Казанській та ін. орг-ціях РСДРП. 
У 1905—07 за дорученням ЦК 
партії С. очолював більшовицькі 
орг-ції Уралу. В 1909 проводив ро¬ 
боту по відновленню парт, орг-ції 
Москви. За революц. діяльність не 
раз зазнавав арештів, провів за¬ 
галом 12 років у в’язницях і на 
засланні, не раз тікав із заслан¬ 
ня. Після VI (Празької) партій- 

Л. Н. Свердлів. 

Л. Свемп. Натюрморт. 
з омаром і фруктами. , 
1937-38. 
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СВЕРДЛОВСЬК 
ної конференції (1912) коопто¬ 
ваний у члени ЦК РСДРП і одно¬ 
часно введений до складу Російсь¬ 
кого бюро ЦК РСДРП. В кін. 
1912 — на поч. 1913 С. був одним з 
керівників газ. <Правда> і більшо¬ 
вицької фракції 4-ї Державної 
думи. Повернувшись після Лютне¬ 
вої бурж.-демократичної революції 
1917 із заслання до Петрограда, 
включився в активну революц. 
діяльність. Був направлений ЦК 
РСДРП на парт, роботу на Урал. 
Після VII (Квітневої) конферен¬ 
ції РСДРП(б) обраний секретарем 
ЦК, здійснював керівництво орг. 
діяльністю ЦК, був делегований 
у ВЦВК. Після VI з’їзду партії 
очолив Секретаріат ЦК РСДРП(б). 
Брав активну участь у підготовці 
і проведенні Великої Жовтн. соціа¬ 
лістичної революції. Головував на 
засіданнях ЦКРСДРП(б) 10 (23) і 
16 (29).X 1917, які прийняли рі¬ 
шення про збройне повстання; член 
Військово-Революц. центру ЦК по 
керівництву повстанням. 8 (21).ХІ 
1917 С., залишаючись на посту 
секретаря ЦК партії, був обраний 
головою ВЦВК. С. приділяв ба¬ 
гато уваги роботі місц. парт, орг- 
цій, у т. я. України, подавав до¬ 
помогу КП(б)У в боротьбі за пере¬ 
могу соціалістичної революції і 
створення Української Рад. д-ви, 
брав участь у роботі II і ПІ з’їздів 
КП(б)У, 3-го Всеукр. з’їзду Рад 
у Харкові. На VII (квітневій) Все¬ 
російській конференції РСДРП(б), 
VI з’їзді РСДРП (6) і VII з’їзді 
РКП(б) обирався членом ЦК. В. 1. 
Ленін характеризував Я. М. Свер¬ 
длова як надзвичайно талановитого 
організатора мас і видатного діяча 
Комуністичної партії (див. Повне 

зібр. тв., т. 38, с. 71—76). С. похо¬ 
вано на Красній площі біля Крем¬ 
лівської стіни. 
Те.: Укр. перекл.— Вибрані 
твори, т. 1—3. К., 1960—62. 

Літ.: Ленін В. І. Промова пам’яті 
Я. М. Свердлова на екстреному засі¬ 
данні ВЦВК 18 березня 1919 р.— VIII 
з’їзд РКП(б) 18—23 березня 1919 р. 
Промова при відкритті з’їзду 18 бе¬ 
резня. Повне зібрання творів, т. 38; 
Свердлова К. Т. Яков Михайлович 
Свердлов. М., 1976; Городецкий Е. Н., 
Шарапов Ю. П. Свердлов. М., 1971. 

О. М. Кисілевський. 

СВЕРДЛбВСЬК (до 1924 — Єка 
теринбург) — центр Свердл. обл. 
РРФСР. Розташований на сх. 
схилі Середнього Уралу, н^ р. 
Ісеті (прит. Тоболу). Вузол з-ць, 
2 аеропорти. 1252 тис. ж. (1982). 
Поділяється на 7 міських районів. 
На тер. сучас. С. 1722 споруджено 
фортецю. В 1723 стала до ладу 1-а 
черга металург, з-ду на р. Ісеті, 
спорудженого з ініціативи В. М. 
Татищева. Ісетський з-д і форте¬ 
цю при ньому названо Єкатерин¬ 
бургом. У кін. 19 — на поч. 20 
ст. місто — один з центрів революц. 
руху на Уралі. В 1897 тут виник 
«Союз боротьби за визволення ро- 
бітн. класу». В 1903 створено Се- 
редньоуральський к-т РСДРП. У 
1905—06 і 1917 в місті вів парт, 
роботу Я. М. Свердлов (1924 на 
його честь місто перейменовано на 
Свердл овськ). 
Радянську владу встановлено 26.X 
(8.XI) 1917. З 1919 місто — центр 
Єкатеринбурзької губ., з 1923 — 
Уральської обл., з 1934 — Сверд- 
ловської обл. С. нагороджено ор¬ 
деном Леніна (1973). С.— один із 
важливих пром., культур, та наук, 
центрів країни. Провідна галузь 
пром. комплексу міста — машино¬ 
будування, яке представлене ви¬ 
робничими об’єднаннями «Урал- 
маш» ім. С. Орджонікідзе, «Урал- 
електооважмаш» ім. В. І. Леніна, 
«Турбомоторний завод» ім. К. Є. 
Ворошилова, «Уралхіммаш» ім. 
50-річчя СРСР, заводами — ком¬ 
пресорним, інструментальним, елек- 
тромед. апаратури та ін. Знач¬ 
не місце посідає чорна металур¬ 
гія — Верх-Ісетський металург, 
з-д та ін. Розвивається хім. (з-ди 
пластмас, гумотех. виробів, шин¬ 
ний), легка (виробниче об’єднання 
«Уралвзуття», ф-ки — «Спортвзут- 
тя» і швейні, камвольний комбі¬ 
нат) та харч, (комбінати: м’ясний, 
жировий, шампанських вин; тю¬ 
тюнова ф-ка, кондитерське об’єд¬ 
нання) промисловість. Підприємст¬ 
ва буд. матеріалів, меблева ф-ка 
«Авангард», виробниче об’єднання 
«Уральські самоцвіти» та ювелір¬ 
ний з-д. Електроенергія надходить 
3 Уральської енергосистеми. Газо¬ 
проводи; Середня Азія — Урал, 
Північ — Урал. Ведеться буд-во 
метрополітену (1982). У С.— 
Уральський науковий центр АН 
СРСР, понад 120 наук, та проект¬ 
них ін-тів, 13 вузів, у т. ч. Ураль¬ 
ський університет, 32 серед, спец, 
навч. заклади; 6 музеїв: істори- 
ко-революційний, Д. Н. Маміна- 
Сибіряка, геол., Я. М. Свердлова, 
Будинок-музей П. П. Бажова, кар¬ 
тинна галерея. Театри: опери і ба¬ 
лету, драми, муз. комедії, юного 
глядача, ляльок; філармонія, цирк, 
кіностудія. Архіт. пам’ятки: в 
стилі класицизму — ансамбль са¬ 

диби Расторгуєва-Харитонова (поч. 
19 ст., тепер Палац піонерів), Гор¬ 
на канцелярія (поч. 18 ст., надбу¬ 
дова 19 ст., тепер у комплексі кон¬ 
серваторії), контора і госпіталь 
Верх-Ісетського заводу, садиба зо¬ 
лотопромисловця Рязанова, собор 
Олександра Невського (всі — між 
1817 і 1842, арх. М. Малахов). 
Серед споруд рад. часу: філармо¬ 
нія (1927, арх. К. Бабикін та ін.). 
Уральський політехнічний ін-т ім. 
С. М. Кірова (1939, арх. Г. Воль- 

Свердловськ. У центральній частині 
міста. 

фензон та ін.), кіноконцертний зал 
«Ксхмос» (1967, арх. Г. Бєлянкін 
та ін.). Будинок молоді (1973, арх. 
Бєлянкін та ін.), музейно-мемо- 
ріал. комплекс «Історичний сквер» 
(1973—77, арх. М. Алфьоров та 
ін.). Пам’ятники: Я. М. Сверд¬ 
лову (1927, скульптор М. Хар- 
ламов), Г. К. Орджонікідзе (1955, 
скульптор Г. Нерода), В. І. Лені¬ 
ну (1957, скульптор В. Інгал), 
монумент «Комсомолу Уралу» 
(1959, скульптор П. Сажин), мо¬ 
нументи на честь героїв Революції 
і громадян, війни (1919—20, ре¬ 
конструкція 1959, за проектом арх. 
Ю. Потапова, М. Ізмодьонова),сту- 
деетам — героям Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 (1961, скульптор 
В. Друзін). У С. народилися теп¬ 
лотехнік І. І. Ползунов, письмен¬ 
ники Ф. М. Решетников і П. П. 
Бажов (нар. у Сисертському з-ді, 
тепер у межах С., поховано у С.), 
жив і працював письменник Д. Н. 
Мамін-Сибіряк. 
СВЕРДЛбВСЬК — МІСТО облас¬ 
ного підпоряді^вання Вороши- 
ловгр. обл. УРСР, райцентр, за 
5 км від залізнич. ст. Довжанська. 
77 тис. ж. (1982). Заселення тер. 
тепер, міста почалося в кінці 18 
ст., коли було засновано с-ще Дов- 
жикове-Орловське (пізніше — Ша- 
рапкине). В 1870 поблизу с-ща 
закладено перші вугільні шахти. 
Рад. владу встановлено в листопа¬ 
ді 1917. В 1938 в результаті об’єд¬ 
нання кількох рооітн. с-щ утвори¬ 
лося м. Свердловськ. у місті — 
13 кам.-вуг. шахт, 4 вуглезбагачу¬ 
вальні ф-ки, рудорем., рем.-мех., 
мол. з-ди, «Побутрадіотехніка», 
гол. підприємство швейного вироб¬ 
ничого об’єднання «Спецодяг», 
хлібокомбінат, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, комбінат побуто¬ 
вого обслуговування. Медичне та 
7 профес.-тех. уч-щ, 27 заг.-осв., 
З муз. та 2 спорт, школи, 5 ліка¬ 
рень, 7 поліклінік. 2 палаци куль¬ 
тури, 17 клубів, кінотеатр, 47 6-к; 
музеї: краєзнавчий та історії 
рудорем. заводу. В С. народився 
1 працював двічі Герой Радян¬ 
ського Союзу М. І. Горюшкін. В 
1910—11 в С. вів революційну ро¬ 
боту С. В. Косіор. 



свЕРДЛбвськА Область — 
у складі РРФСР. Утворена 17.1 
1934. Площа 194,8 тис. км^. Нас. 
4522 тис. чол. (на 1.1 1982). Осн. 
населення — росіяни, живуть та¬ 
кож татари, українці, башкири, бі¬ 
лоруси, марійці, удмурти та ін. 
Міськ. нас.— 86%. Поділяється 
на ЗО районів, має 44 міста і 96 
с-щ міськ. типу. Центр — м. Сверд- 
ловськ. С. о. нагороджено 2 орде¬ 
нами Леніна (1959, 1970). С. о. 
розташована на межі Європи й 
Азії. Займає сх. схили Північного 
і Серед. Уралу (вис. до 1569 м, 
г. Конжаковський Камінь), по- 
горбовані рівнини Зауралля та 
окраїни ЗX.-Сибірської рівнини. 
На Пд. Зх. на тер. області заходять 
зх. схили Серед. Уралу і частково 
Передуралля (Уфімське плато). 
С. о. багата на корисні копалини: 
вугілля, торф, руди чорних та 
кольорових металів, золото, пла¬ 
тину, азбест, тальк, мармур, доро¬ 
гоцінне та виробне каміння; є 
лік. грязі й мінеральні джерела. 
Клімат континентальний. Пере¬ 
січна т-ра січня від —16® на Пд. 
до—20® на Пн., липня -[-16, 
4-18®. Опадів 500—600 мм на рік. 
Гол. ріки: Тавда з Лозьвою, Сось- 
вою та Пелимом; Тура, Ісеть (бас. 
Тоболу), Чусова й Уфа (бас. Ка¬ 
ми). С. о. лежить гол. чин. у зоні 
тайги. Переважають підзолисті 
грунти, є торфово-болотні, на 
Пд.— чсюноземні. Під лісом 65,5% 
площі області, в основному хвой¬ 
ні породи (сосна, ялина). На тер. 
області — Вісімський заповідник. 
С. о.— один з найдавніших пром. 
районів країни, індустр. ядро 
Уралу. Більшу частину продук¬ 
ції її нар. г-ва дає важка індуст¬ 
рія. Провідні галузі — металургія 
(чорна і кольорова), машинобуду¬ 
вання і металообробка, хім., буд. 
матеріалів та лісова. Енергети¬ 
ка базується на місц. вугіллі, ву¬ 
гіллі Кузбасу, природному газі 
Зх. Сибіру та продуктах нафтопе¬ 
реробки ін. областей Уралу і 
Сибіру. Електроенергетика С. о. 
утворює центр, ланку Уральської 
енергосистеми. Найбільші електро¬ 
станції: Бєлоярська АЕС імені 
І. В. Курчатова, Середньоураль- 
ська, Рефтинська та Верхньота- 
гільська ДРЕС, ряд ТЕЦ. Чорна 
металургія представлена Нижньо- 
тагільським металург, комбінатом; 
заводами — Алапаєвським, Верх- 
Ісетським, Сєровським; трубни¬ 
ми — у Первоуральську, Полев- 
ському, Каменську-Уральському. 
Виробництво феросплавів. У ко¬ 
льоровій металургії виділяються 
алюмінієва (Краснотур’їнськ, Ка- 
менськ-Уральський) і мідепла¬ 
вильна (Верхня Пишма, Красно- 
уральськ, Ревда) галузі, обробка 
кольорових і рідкісних металів. 
Важливе місце в пром. комплексі 
С. о. посідає важке — енерг., 
трансп. і хім. машинобудування 
(виробничі об’єднання: «Урал- 
маш», «Уралхіммаш», «Уралелек- 
троважмаш», «Турбомоторний з-д» 
у Свердловську, Уральський ва- 
гонобуд. з-д у Нижньому Тагілі 
та ін.). Хім. пром-сть має склад¬ 
ну структуру, комбінується з ме¬ 
талургією та лісовою пром-стю. 
Виробляють пластмаси, гумотех. 
вироби, фосфатні й азотні доб¬ 
рива, сірчану кислоту, мідний 

купорос, коксохім. продукти то¬ 
що. С. о.— одна з головних у Рад. 
Союзі областей по заготівлі й пере¬ 
робці деревини (тавдинські лісо¬ 
комбінат і фанерний комбінат, 
Новолялинський целюлозно-папе¬ 
ровий комбінат, сірникова ф-ка в 
Турінську, каніфольно-терпенти¬ 
нове вирсюн. у смт Нейво-Рудянці). 
Розвинута пром-сть буд. матеріа¬ 
лів — збірний залізобетон, цемент 
і азбоцемент, вогнетриви, керамі¬ 
ка. Підприємства легкої та харч, 
пром-сті розміщені на Пд. в най¬ 
більш густонаселеній частині об¬ 
ласті. В їхньому складі — текст., 
швейно-трикотажна, шкіряно-взут¬ 
тєва, борошномельна, хлібопекар¬ 
ська, кондитерська, м’ясна, олій¬ 
но-жирова галузі. Традиційна га¬ 
лузь — виготовлення худож. виро¬ 
бів з уральських самоцвітів. С. г. 
мол.-м’ясного та картопле-овоче- 
вого напрямів. Вирощують та¬ 
кож зернові (пшениця, жито, яч¬ 
мінь, овес) і кормові культури. 
Розводять велику рогату худобу 
(мол. і мол.-м’ясного напряму), 
свиней. Великі птахофабрики 
(Свердловська, Кіровградська та 
Середньоуральська). Хутрове зві¬ 
рівництво, мисливство, рибальст¬ 
во. Для перевезення вантажів і 
пасажирів використовують заліз¬ 
ничний (транзитні магістралі: 
Москва — Перм — Свердловськ, 
Москва — Казань — Свердловськ, 
Полуночне — Сєров — Нижній 
Тагіл — Свердловськ — Челя¬ 
бінськ— Орськ, Сєроп — Сосьва — 
Алапаєвськ — Каменськ-Ураль¬ 
ський — Челябінськ), автомоб. та 
авіац. транспорт. Більшу частину 
з-ць електрифіковано. В Свердлов¬ 
ську — 2 аеропорти. Газопроводи: 
Медвеже — Пунга — Нижній Тагіл 
— Свердловськ, Бухара — Урал то¬ 
що. В С. о.—Уральський науко¬ 
вий центр АН СРСР та ін. наук, 
установи. 14 вузів (13 — у Сверд¬ 
ловську, у т. ч. Уральський уні¬ 
верситет, пед. ін-т — у Нижньому 
Тагілі), 80 серед, спец. навч. закла¬ 
дів. 11 театрів (5 — у Свердловсь¬ 
ку, драм.— у Нижньому Тагілі, 
Сєрові, Каменську-Уральському, 
Ірбіті). 22 музеї, у тому числі 
6 — у Свердловську; краєзнавчі 
— в Ірбіті, Каменську-Уральсько¬ 
му, Краснотур’їнську, Нев’янську, 

Нижньому Тагілі, івделі, Красно- 
уфімську, Сєрові. Геол. музей 
та картинна галерея в Свердлов¬ 
ську, музей образотв. мистецтв у 
Нижньому Тагілі, філіал Свердл. 
картинної галереї в Ірбіті. Баль¬ 
неологічні курорти — Нижні Сер¬ 
ги, грязьовий — озеро Молтаєво, 
43 санаторії, 19 будинків відпо¬ 
чинку. 
Літ.: Мошкин А.,ОленевА., Шувалов 
Е. География Свердловской об.ласти. 
Свердловск, 1968: Урал и Приуралье. 
М., 1968. Л. В. Потапова. 

СВЕРДЛбВСЬКИЙ РАЙбН — 
на Пд. Сх. Ворошиловгр. обл. 
УРСР. Утворений 1938. Площа 
1,3 тис. км^. Нас. 18,0 тис. чол. 
(1982). У районі — 34 населені 
пункти, підпорядковані селищній 
і 7 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — м. Свердловськ.^ С. р. 
розташований в межах Донецько¬ 
го кряжу. Осн. корисна копалина 
— кам. вугілля. Річки — Наголь- 
на, Кріпка, верхів’я Кундрючої 
(бас. Дону). Грунти чорноземні. 
Лежить у степовій зоні. У районі— 
філіал Луганського заповідника — 
Провальський степ. Осн. пром. і 
культурний центр району — міс¬ 
то обл. підпорядкування Сверд¬ 
ловськ. Районний комбінат побу¬ 
тового обслуговування (Сверд¬ 
ловськ). С. г. спеціалізується на 
вирощуванні озимої пшениці, яч¬ 
меню, соняшнику, кукурудзи, го¬ 
роху, проса, гречки та вироби, 
м’яса, яєць і вовни. Площа с.-г. 
угідь 1981 становила 83,3 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 68,1 тис. га. 
У С. р.— 7 колгоспів, 8 радгоспів, 
у т. ч. птахофабрика, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія. Заліз¬ 
ничні станції: Довжанська, Крас¬ 
на Могила, Ізотове. Автомоб. шля¬ 
хів — 312 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 230 км. У районі — 
сільс. профес.-тех. уч-ще (с. Олек- 
сандрівка), 13 заг.-осв. та музична 
школи; 23 лік. заклади, у т. ч. 
З лікарні. 4 будинки культури, 
21 клуб, 32 кіноустановки, 24 
6-ки. У С. р. видається газ. 
«Степной маяк» (з 1967). 

А. М. Крюков. 

СВЕРДЛЯЧІ ТВАРЙНИ — мор 
ські безхребетні тварини, які здат¬ 
ні проточувати ходи або заглиб¬ 
лення в дерев’яних, кам’яних або 
залізних підводних спорудах. Про¬ 
точуючи ходи, каменеточці ство¬ 
рюють сховища, а деревоточці 
морські знаходять собі ще й їжу. 
До каменеточці в належать губка 
кліона, деякі багатощетинкові чер¬ 
ви, двостулкові молюски (морські 
фініки), деякі рачки і морські 
їжаки. С. т. завдають шкоди, руй¬ 
нуючи гідротехнічні споруди. 
4СВЕРХТВ£РДЬІЕ материА- 
ЛЬІ> — науково-теоретичний жур¬ 
нал. Орган Відділення фізикохі- 
мії і технології неорганічних мате¬ 
ріалів АН СРСР та Відділення 
фізико-тех. проблем матеріало 
знавства АН УРСР. Видається в 
Києві з 1979, шість разів на рік 
Надтвердих матеріалів інсти¬ 
тутом АН УРСР. Висвітлює ре¬ 
зультати теоретичних і експери¬ 
ментальних робіт в галузі синтезу 
моно- і полікристалів алмазу, ку¬ 
бічного нітриду бору, компози¬ 
ційних матеріалів на їхній основі, 
ін. сполук підвищеної твердості 
і міцності. Вміщує, крім того, 
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«СВЕРХТВ^РДЬІЕ 
МАТЕРИАЛЬІ. 

2 

Металообробні 
свердлильні верстати: 
1 — вертикальний; 
2 — радіальний. 

Т 

Спіральне свердло: 
1 — хвостовик; 
2 — робоча частина; 
3 — різальна частина. 
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СВЕРЧЕВСЬКИЙ 

К. Сверчевський. 

Є. Ф. Свєтланов. 

Собор Светіцховелі. 
Зодчий Арсукісдзе. 
1010—29. 

статті, що стосуються вивчення 
властивостей і структури надтвер¬ 
дих матеріалів, розробки доско¬ 
наліших процесів їхнього вироби., 
створення з цих матеріалів ін¬ 
струментів, стійких проти зношу¬ 
вання покриттів і конструкційних 
елементів, а також використання 
надтвердих матеріалів у різних га¬ 
лузях нар. господарства. 

Д. А. Сирота. 

СВЕРЧЕВСЬКИЙ (^шіегсгешзкі) 
Кароль (22.11 1897, Варшава — 28. 
III 1947, м. Балігруд, Пд. Поль¬ 
ща) — діяч польс. і міжнар. 
революц. руху, держ. і військ, 
діяч Польщі, один з організаторів 
і керівників збройних сил ПНР, 
генерал. Член Комуністич. партії 
з 1918. Н. в робітн. сім’ї. З 1916 
— в Росії. Учасник Жовтн. зброй¬ 
ного повстання 1917 у Москві. 
В грудні 1917 — лютому 1918 брав 
участь у боях проти контрреволюц. 
банд і австро-нім. окупантів на 
Україні. З березня 1918—в Черво¬ 
ній Армії. Учасник боротьби проти 
військ бурж.-поміщицької Польщі, 
які 1920 вторглися в Рад. країну. 
В 1927 закінчив Військ, академію 
ім. М. В. Фрунзе. В 1936—38 
під ім’ям ген. Вальтера брав участь 
у нац.-революц. війні ісп. народу 
1936—39. Під час Великої Вітчизн. 
війни — на командних посадах у 
Рад. Армії. З серпня 1943 — заст. 
командуючого 1-ю польс. армією 
в СРСР, з 1944 — команд. 2-ю ар¬ 
мією Війська Польського. З 1946 — 
заст. міністра нац. оборони ПНР. 
У 1944 обраний членом ЦК Польс. 
робітн. партії, депутатом Крайо¬ 
вої Ради Народової. В 1947 — де¬ 
путат Законодавчого сейму. Вби¬ 
тий націоналістами. Нагородже¬ 
ний 2 орденами Леніна, З ордена¬ 
ми Червоного Прапора, орденом 
Суворова 1-го ступеня, медалями 
СРСР, орденами ПНР. 
Літ.: Броневская Я. О человеке, ко- 
торьій не кланялся пулям. Пер. с 
польс. М., 1963. 
СВЕСА, Свіса — селище міського 
типу Ямпільського р-ну Сум. обл. 
УРСР, на р. Свісі (бас. Десни). 
Залізнична станція. 8,8 тис. ж. 
(1982). Насосний, дубильних ек¬ 
страктів з-ди, лісгоспзаг, комбі¬ 
нат побутового обслуговування. 
Профес.-тех. уч-ще, 2 середні шко¬ 
ли, лікарня. Будинок культури, 
7 б-к. Відома з 70-х рр. 17 ст., 
с-ще міськ. типу — з 1938. 
СВЕТІЦХОВЕЛІ — кафедральний 
собор, пам’ятка середньовічної 
груз. архітектури у м. Мцхета, 
Споруджено 1010—29 будівничим 

Арсукісдзе на місці першої в Гру¬ 
зії християн, церкви (4 ст.). Храм 
— у плані витягнутий чотирикут¬ 
ник (50,2 X 24,6 м, вис. 48 м). 
Зх. частина поділена на З нефи, 
має величний внутр. простір з хо¬ 
рами і високим куполом на чоти¬ 
рьох стовпах. Збереглися залишки 
старод. розпису (11, 16—17 ст.). 
Фасади оздоблено аркатурою, 
різьбленням, рельєфами. 
С В Е Т Л А (8VдПа) Кароліна 
(справж. ім’я та прізв.— Йоганна 
Роттова; 24.11 1830, Прага — 7.IX 
1899, там же) — чес. письменни¬ 
ця. В оповіданнях, повістях і ро¬ 
манах реалістично відображала 
життя людей праці, істор. минуле 
Чехії, події нац.-визвольного руху 
тощо. Написала цикл творів про 
життя селян Єштедського краю, 
куди часто виїжджала в с. Светла 
(звідси її псевдонім),— романи 
«Сільський роман» (1^7), «Хрест 
біля потоку» (1868), «сі^антина» 
(1870), «Безбожник» (1873) тощо. 
Другий цикл — істор. романи 
«Перша чешка» (1861), «Дзвінко¬ 
ва королева» (1872), повість «Чор¬ 
ний Петршичек» (1871) та ін. У 
«Спогадах» (1880) відображено 
політ, і літ. життя Чехії 2-ї пол. 
19 ст. 
Те.: Укр. перекл.— Дзвінкова 
королева. Львів, 1955; Рос. пе¬ 
рекл.— В горах Ештеда. Л., 1972; 
Дом «У пяти колокольчиков». Л., 
1980. ^ В. А. Моторний. 
СВЕТСНІЙ Гай Транквілл (Сашл 
Зиеіопіиз Тгапциіііиз; бл. 70 — 
після 122) — римський історик і 
письменник. Бл. 119—122 служив 
секретарем у імператора Адріана. 
Автор численних творів. До нас 
повністю дійшли твір С. «Життя 
дванадцяти цезарів» (8 кн., жит¬ 
тєпис рим. імператорів від Юлія 
Цезаря до Доміціана; рос. перекл. 
— М., 1966) і частина «Про гра¬ 
матиків і риторів» з праці про 
видатних діячів римської літе¬ 
ратури. 
СВЄНЦГЦЬКИЙ іларіон Семено¬ 
вич (І. Святицький; 7.IV 1876, 
м. Буськ, тепер Львів, обл.— 18. 
IX 1956, Львів) — укр. рад. фі¬ 
лолог і мистецтвознавець. Закін¬ 
чив Львів, ун-т (1899), продовжу¬ 
вав студії в Петербурзі й Відні. 
З 1913 (з перервами) працював у 
Львів, ун-ті, з 1941 — професор, 
1939—50 (з перервою) завідував 
кафедрою слов’ян, філології. З 
1944 одночасно керував відділом 
мовознавства Іи-ту сусп. наук АН 
УРСР. Організував у Львові На¬ 
ціональний музей (з 1939 — Львів¬ 
ський музей українського мис¬ 
тецтва) і 1908—52 був його ди¬ 
ректором. С.— автор праць з мо¬ 
вознавства: «Бучацьке євангеліє 
ХІП ст.» (1911), «Основи науки 
про мову українську» (1917), «Мо¬ 
ва Галицько-Волинського літопи¬ 
су» (1949), «Питання про світсь¬ 
кий характер староруського пись¬ 
менства і його мови» (опубл. 1958) 
та ін. Цінними є праці С. «Опис 
рукописів Народного дому...» (ч. 
1—З, 1906—11) та «Опис рукопи¬ 
сів. І. Кириличні пергаміни XII— 
XV вв.» (1933), у якій описано 
рукописи Національного музею. 
С. належать також розвідки з мис¬ 
тецтвознавства та книгознавства: 
«Прикраси рукописів Галицької 
України XVI в.» (вип. 1—З, 1922— 

23), «Розвиток українського мис¬ 
тецтва в Західній Україні» (1944) 
тощо. 
С. є автором праць з укр., рос., 
білорус., пд.-слов’ян, та ін. л-р 
(«Нариси з істсюії болгарської лі¬ 
тератури» , опубл. 1957), фолькло¬ 
ру та етнографії. 
Літ.: Питання слов’янського мово¬ 
знавства, кн. 5. Львів, 1958; Борков- 
ский В. И. Иларион Семенович Свен- 
цицкий. «Русская речь», 1975, № 3: 
Гумецька Л. Л. Іларіон Семенович 
Свєнціцький. «Мовознавство», 1976, 
№ 2. . Ю. К. Редько. 
СВЄНЦГЦЬКИИ Павлин (літ. 
псевд.— Павло Свій, Д. Лозовсь- 
кий, Павлин Стахурський та ін.; 
1841, с. Варшиця, тепер у складі 
Калинівки Вінн. обл.—12.IX 1876, 
Львів) — укр. письменник. За 
походженням поляк. Навчався в 
Київ, ун-ті. Після 1863 жив і пра¬ 
цював у Львові. Видавав журн. 
<Сьоло> («Село», 1866 —67). Автор 
повістей і оповідань укр. мовою 
(«Колись було», 1866; «Степові 
оповідання», 1871 та ін.), драм, 
творів («Катерина», 1866, за од- 
нойм. поемою Т. Шевченка та ін.), 
ліричних віршів. Найбільший ус¬ 
піх мав у жанрі байки («Байки 
в науку молодим і старим», 1874). 
Перекладав польс. мовою твори 
Т. Шевченка і Ю. Федьковича, 
укр. мовою — п’єси У. Шекспіра, 
Ж. Б. Мольєра. 
Те.: [Байки]. В кн.: Поети пошев- 
ченківської доби. К.. 1961. 

свєтлАнов Євген Федорович 
(н. 6.IX 1928, Москва) — рос. 
рад. диригент, композитор і піа¬ 
ніст, нар. арт. СРСР (з 1968). У 
1951 закінчив Муз.-пед. ін-т ім. 
Гнесіних, 1955 — Моск. консер¬ 
ваторію (клас композиції Ю. Ша- 
поріна, диригування — О. Гаука). 
З 1955 — диригент, 1963—65 — го¬ 
ловний диригент Великого театру 
СРСР, За його участю було впер¬ 
ше поставлено опери «Не 
тільки любов» Р. Щедріна (1961), 
«Жовтень» В. Мураделі (1964); 
балети —«Стежкою грому» К. Ка- 
раєва (1959), «Сторінки життя» 
A. Баланчивадзе (1960), «Нічне 
місто» на музику Б. Бартока 
(1962), «Паганіні» на музику С. 
Рахманінова (1963). З 1965 — ху¬ 
дожній керівник і гол. диригент 
Держ. симф. оркестру СРСР. У 
симф. репертуарі С.— твори рос. 
та рад. композиторів, класична і 
сучас. зарубіжна музика. Автор 
кантати «Рідні поля» (1949), сим¬ 
фонії (1956), симф. поем (у т. ч. 
«Калина червона», 1975. пам’яті 
B. Шукшина). струнного квартету, 
інструм. і вокальних творів. На¬ 
городжений орденами Леніна, Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. Ленінська премія, 1972. 
СВЄТЖ^В Михайло Аркадійо- 
вич [справж. прізв.— Шейнкман; 
4(17).VI 1903, Катеринослав, тепер 
Дніпропетровськ — 28. IX 1964, 
Москва] — рос. рад. поет. Друку¬ 
ватися почав 1917. Перша зб.— 
«Рейки» (1923). Вірші 20-х рр. 
(«Двоє», «Робфаківці», «Гренада» 
та ін.) — про громадян, війну. 
В роки Великої Вітчизн. війни — 
військ, кореспондент. Автор пое¬ 
ми «Двадцять вісім» (1942), цик¬ 
лу віршів про Лізу Чайкіну, 
«Горизонт» (1959), «Мисливський 
будиночок» (1964). За кн. «Вірші 
останніх років» 1967 удостоєний 
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Ленінської премії. Писав також 
п’єси. У віршах «Гренада», «Че¬ 
рез п’ятнадцять років», «Пісня 
про Каховку», «Вступ до поеми» 
та ін. звучать укр. мотиви. Пере¬ 
кладач укр. поетів. Нагороджений 
орденом Червоної Зірки, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—3. М., 
1974—75; Укр. перекл. — Гре¬ 
нада. В кн.: Рильський М. Твори, 
т. 6. К., 1961; [Вірші]. В кн.: Слава 
Вітчизні народів-оратів! К., 1954. 

^ І. Т. Крук. 
СВЄТЛОВИДОВ Микола Панасо¬ 
вич [справж. прізв. — Сєдих: 5 
(17).ХІІ 1889, Курськ — 20.ХІ 
1970, Москва] — рос. рад. актор, 
нар. арт. СРСР (з 1965), засл. 
арт. УРСР (з 1932). Член КПРС 
з 1943. Сценічну діяльність почав 
1907, мандруючи з профес. трупою 
по Поліссю й Придніпров’ю. З 
1909 — в приватній Оперно-драм. 
студії М. Менделєєва, з друго¬ 
го курсу якої його було прийня¬ 
то в трупу театру <Соловцовь 
у Києві. Шацював у театрах 
Києва, Оренбурга, Іркутська, Пен¬ 
зи, Харкова, Ростова-на-Дону, з 
1933 — у Малому театрі в Мос¬ 
кві. Серед ролей — Линяєв («Вов¬ 
ки та вівці» О. Островсько- 
го). Лука («На дні» М. Горького), 
Довгоносик, Крим, Крикун, Те- 
решко («В степах України», «Ка¬ 
линовий гай», «Фронт», «Крила» 
Корнійчука), Менго («Фуенте 
овехуна» Лопе де Вега), Ферді- 
нанд («Підступність і кохання» 
Шіллера). Концертна діяльність. 
Нагороджений двома орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1942, 1949. /. М. Давьдова. 

СВЄТЛОГоРСЬК — місто облас¬ 
ного підпорядкування Гом. обл. 
БРСР, райцентр. Розташований на 
р. Березині (прит. Дніпра). За¬ 
лізнична ст. Свєтлогорськ-на-Бе- 
резині, пристань. 58 тис. ж. (1982). 
3-ди: штучного волокна, залізобе¬ 
тонних виробів і конструкцій, це¬ 
люлозно-паперовий, сироробний і 
хлібний; домобуд. комбінат, ТЕЦ 
та ін. підприємства. Індустріаль¬ 
ний технікум. С. утворений 1961. 
СВ€ЧИН Кирило Борисович [н. 
2 (15).IX 1907, м. Саратов] — укр. 
рад. вчений в галузі зоотехнії, 
доктор с.-г. наук і професор (з 
1951), засл. діяч науки УРСР (з 
1973). Член КПРС з 1943. В 1929 
закінчив Саратовський с.-г. ін-т, 
працював зоотехніком, вченим-спе- 
ціалістом Всесоюз. н.-д. ін-ту тва¬ 
ринництва (1931—35), з 1938 — 
зав. кафедрою спец, зоотехнії Баш¬ 
кирського, а з 1948 — Дніпропет¬ 
ровського с.-г. ін-тів. З 1955 — зав. 
кафедрою і проректор (1964—66) 
Укр. с.-г. академії. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Наук, праці з 
проблем індивідуального розвитку і 
технології інтенсивного вирощуван¬ 
ня с.-г. тварин. Нагороджений ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 

Л. О. Шевуенко. 
СВЄЧКАРЬОВ Ігор Вадимович 
(н. Іб.ХІІ 1935, Харків) — укр. 
рад. фізик, доктор фізико-матем. 
наук (з 1974), професор (з 1980). 
Член КПРС з 1979. Після закін¬ 
чення Харків, ун-ту (1959) працю¬ 
вав в Ін-ті радіофізики й електро¬ 
ніки АН УРСР (1959—60), з 
1960 — у Фізико-технічному ін-ті 

низьких температур АН УРСР. 
Наук, праці С. присвячені питан¬ 
ням магнетизму й енерг. спектрів 
електронів у металах. Держ. пре¬ 
мія УРСР, 1980. 
СВ^ЧНИКОВ Анатолій Григоро¬ 
вич [2 (15).УІ 1908, Київ — 12.ПІ 
1962, там же] — укр. рад. компози¬ 
тор, засл. діяч мист. УРСР (з 
1954). У 1932 закінчив Київ, муз.- 
драм. інститут ім. М. В. Лисенка 
(навчався у В. Золотарьова та 
Л. Ревуцького)у 1938 — аспіранту¬ 
ру Київ, консерваторії. В 1936—41 
та 1944—51 — муз. керівник драм, 
передач Укр. радіо. У 1945—61 — 
викладач Київ, консерваторії. Тво¬ 
ри: балети «Маруся Богуславка» 
(1951), «Ніч перед РІЗДВОМ» (1959); 
симф. твори (у т. ч. симф. пое¬ 
ми «Кармелюк», 1945; «Щорс», 
1949); інструм. та вокальна (зокре¬ 
ма, «Пісня про Буревісника», 1960, 
для капели бандуристів) музика; 
обробки нар. пісень. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1950. 
СВ^ЧНИКОВ Василь Миколайо¬ 
вич [25.ХІІ 1890(6. 11891), с. Козь- 
модем’янське, тепер с. Бабіно 
Зав’яловського р-ну Удм. АРСР — 
20.УІП 1981, Київ] — укр. рад. 
вчений у галузі металознавства, 
акад. АН УРСР (з 1939), засл. діяч 
науки і техніки УРСР (з 1951). 
Закінчив (1917) Петрогр. політех. 
ін-т, працював на металург, з-дах, 
1929—41 — викладав у вузах. В 
1940—53 — в Ін-ті чорної металур¬ 
гії АН УРСР. У 1953—75 — зав. 
відділом Ін-ту металофізики АН 
УРСР. Водночас (1944—62) — 
професор Київ, політех. ін-ту. 
Осн. напрями діяльності — дос¬ 
лідження азоту у сталі, розробка 
технології виготовлення чавунних 
виливниць і прокатних валків, вив¬ 
чення поліморфізму заліза, фазо¬ 
вих перетворень у сталі при швид¬ 
кісному нагріванні, діаграм фазо¬ 
вих рівноваг металевих систем. Під 
керівництвом С. розроблено нову 
галузь металознавства — фіз.- 
хім. аналіз тугоплавких і рідкіс¬ 
них металів. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Держ. премія УРСР, 1980. 
СВ^ЧНИКОВ Сергій Васильович 
(н. 21.УІІ 1926, Дніпропетровськ) 
— український рад. фізик, член¬ 
кор. АН УРСР (з 1973). Член 
КПРС з 1968. Син В. М. Свєчнико- 
ва. Закінчив (1948) Київський по¬ 
літехнічний ін-т, працював у ньому 
1951—61. З 1961 — в Ін-ті напів¬ 
провідників АН УРСР. Осн. наук, 
дослідження — з тех. електроні¬ 
ки, фіз. основ розрахунку і кон- 
сфуювання газорозрядних прила¬ 
дів, біокібернетики, оптоелектро¬ 
ніки. С. належать праці по вив¬ 
ченню внутрішнього фотоефекту 
в напівпровідниках під діянням 
рентгенівського і а-, 0-, у-іонізую- 
чих випромінювань. Нагороджений 
орденами Трудового Червоного 
Прапора і «Знак Пошани». Держ. 
премія УРСР, 1973. 
СВ^ШНИКОВ Олександр Васи¬ 
льович [ЗО.VIII (11.ІХ) 1890, Ко- 
ломна — З.І 1980, Москва] — рос. 
рад. хоровий диригент і муз. діяч, 
нар. арт. СРСР (з 1956), Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1970). Член 
КПРС з 1950. У 1913 закінчив 
М)гз.-драм. уч-ще Московського 
філармонічного т-ва. У 1928—36 — 
худож. керівник організованого 

ним вокального ансамблю (згодом 
хору) Всесоюзного радіокомітету; 
1936—37 — худож. керівник Держ. 
хору СРСР, 1937—41 — Ленінгр. 
академічної капели. З 1941 очолю¬ 
вав заснований ним Держ. хор рос. 
пісні (тепер Держ. академічний 
рос. хор СРСР). (Організатор (1944) 
та худож. керівник Моск. хорового 
уч-ща; 1944—75 — викладач Моск. 
консерваторії (з 1946 — професор, 
1948—75 — ректор). Був ініціато¬ 
ром створення Всерос. хорового 
т-ва (до 1964 — його голова). Ви¬ 
датний інтерпретатор хорової кла¬ 
сики. творів рад. і сучас. зарубіж. 
композиторів. Життя і творчість 
С. пов’язані з Україною: 1921—23 
він був одним з організаторів дит. 
хорової самодіяльності на Україні, 
керівником хорової капели у Пол¬ 
таві; серед його численних хоро¬ 
вих творів — багато обробок укр. 
нар. пісень. Нагороджений З орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1946. 
Те.: Хоровое пение — искусство истин- 
но народное. М., 1962. 
Літ.: А. В. Свешников. Сборник ста¬ 
тей. М., 1970. В. С. Мурза. 

СВЙДА Василь Іванович (н. 22.X 
1913, с. Пацканове, тепер Ужго¬ 
родського р-ну Закарп. обл.) — 
укр. рад. скульптор, нар. худож¬ 
ник УРСР (з 1973). Член КПРС з 
1953). В 1934 закінчив худож.-ре¬ 
місничу школу в с. Ясині (тепер 
смт Рахівського р-ну Закарп. обл.). 
Твори: композиції «Поцілунок ма¬ 
тері» (1946), «Гуцулка з конем» 
(1947), «Іду в партизани» (1948), 
рельєф «СЗпришки» (1954), «На 
полонину» (1954), «Весілля» 
(1965), «На базар» (1967), «Шлях 
до визволення»(1969), «Під дощем» 
(1970), «Закарпатці підписують 
маніфест про возз’єднання Закар¬ 
паття з Радянською Україною» 
(1971), «Господар ланів» (1974), 
«Вівці мої, вівці» (1976), «Бороть¬ 
ба за возз’єднання Закарпаття з 
Радянською Україною» (1978—81), 
«У сім’ї єдиній» (1982). Нагород¬ 
жений орденом Трудового Черво 
ного Прапора, 2 орденами «Знак 
Пошани», медалями. Держ. пре¬ 
мія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 
1983. Портрет та іл. с. 57. 
СВИДИНА (8шісіа, син. ТЬеІус- 
гапіа) — рід дерев або кущів роди¬ 
ни кизилових. Листки супротивні, 
прості, цілокраї. Квітки білі, пра¬ 
вильні, дрібні, зібрані в зонтико¬ 
видні суцвіття на кінцях пагонів. 
Плоди — соковиті округлі кістян¬ 
ки, чорні, блакитні або білі. Бл. 
40 видів, пошир, у Пн. півкулі 
(переважно в пд.-сх. частині Азії 
та Пн. Америці). В СРСР — 8 ди¬ 
корослих видів, з них на Україні— 
2. Найпоширеніша С. к р о в’ я - 
н а, або криваво-червона 
(8. зап^иіпеа), до 4 м заввишки, з 
синьо-чорними плодами; росте в 
лісах, між чагарниками, як деко¬ 
ративна — в живоплотах; дереви¬ 
на міцна, червонувата, йде на то¬ 
карні й столярні вироби. Плоди С. 
містять до 45% тех. олії, яку за¬ 
стосовують для виготовлення мила. 
У Кримських горах дико росте 
С. південна (8. аизігаїіз), 
її вирощують для полезахисних 
насаджень у степовій зоні Украї¬ 
ни, на Кавказі та в Серед. Азії. 
Крім того, на Україні вирощують 
як декоративні С. паростко- 

СВИДИНА 

М. А. Свєтлов. 

М. П. Свєтловидов. 

В. М. Свєчников. 

О. в. Свєшников. 
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свидницький 

А. П. Свидницький. 

Свидина криваво* 
червона: 
1 — гілка квітучої 
рослини: 
2 — частина суцвіття; 
3 — плід. 

Поголів’я свиней 
в УРСР (усі категорії 
господарств, на 1 січня) 

Роки 1 тис. голів 

1941 9186 
1966 18 920 
1971 20 746 

1982 19 964 

В у (5. зіоіопіі^ега) та С. 6 і - 
л у (5. аІЬа) — морозостійкі, тіньо¬ 
витривалі кущі ВІД 1 до 4 м зав¬ 
вишки. м. П. Волошин. 
СВИДНЙЦЬКИИ Анатолій Пат- 
рикійович [літ. псевд.— Патричен- 
ко; 1 (13). IX 1834, с. Маньківка, 
тепер Тульчинського р-ну Війн, 
обл.— 6 (18).VIII 1871, Київ] — 
укр. письменник. Н. в сім’ї свя¬ 
щеника. Навчався в Кам’янець- 
Подільській духовній семінарії 
і в Київ, ун-ті, який не закінчив 
через матеріальні нестатки. Вчи¬ 
телював у Миргороді (1861—62), 
служив чиновником у Козельці, 
Чернігові (1862—68), Києві (1869— 
71). На світогляд С. великий вплив 
мала революц. поезія Т. Шевчен¬ 
ка, творчість рос. письменників- 
демократів. Ще в студентські ро¬ 
ки С. написав ряд антикріпосниць¬ 
ких і антимонархістських віршів- 
пісень (<В ПОЛІ доля стояла> та 
ін.), критикував реформу 1861 р. 
Брав участь у заснуванні неділь¬ 
них шкіл у Києві і Миргороді, 
склав підручники (чРусская азбу- 
ка.>, К., 1868). Йому належить ряд 
фольклорно-етногр. праць, серед 
яких найзначніша — -«Великдень 
у подолян»- (чОснова>, 1861). С.— 
автор оповідань і нарисів рос. мо¬ 
вою (газ. -«Киевлянин», 1869— 
71), в яких реалістично відобра¬ 
жено життя духівництва, дрібного 
чиновництва, люмпен-пролетарів, 
різних набувачів багатства тощо 
(-«На похороні?^ -«Хоч з мосту та 
в воду», чЖеораки», -«Залізний 
сундук» та ін.). Найвидатніший 
твір С.— роман -«Люборацькі» — 
засвідчив зародження соціального 
роману в укр. л-рі. Написаний 
1861—62, твір через цензуру не 
побачив світу за життя письменни¬ 
ка і тільки 1886 був надрукований 
із значними пропусками у львів. 
журн. <Зоря>\ повністю — 1901. 
У романі С. правдиво змалював 
пооут патріархального сільського 
духівництва на Поділлі в доре- 
формену епоху, піддав гострій 
критиці навчання і виховання в 
тогочасних духовних школах та 
польсько-шляхетських пансіонах, 
дав гостру сатиру на корисливих 
служителів церкви. 
Те.: Твори. К., 1958; Твори. К., 
1965; Рос. перекл.— Изоранное. 
М., 1956. 
Літ.: Герасименко В. Я. Анатолій 
Свидницький. К., 1959; Сиваченко 
М. Є. Анатолій Свидницький і зарод¬ 
ження соціального роману в україн¬ 
ській літературі. К.. 1962. 

М. Є. Сиваиенко. 
СВИДОВ£ЦЬ — гірський хре¬ 
бет у Полонинсько-Чорногорських 
Карпатах, у межах Закарп. обл. 
Підноситься в межиріччі Тересви 
та Чорної Тиси. Вис. до 1883 м 
(г. Близнии,я). Вершини Стара і 
Стіг досягають відповідно вис. 
1472 м і 1707 м. Гребінь хребта ши¬ 
рокий, хвилястий з куполоподіб¬ 
ними вершинами, які зайняті по¬ 
лонинами. Пн.-сх. схили С. круті, 
розчленовані глибоко врізаними до¬ 
линами річок; до вис. 1330—1400 м 
вкриті хвойними лісами та криво- 
ліссям. Пд.-зх. схили хребта плос- 
ковершинні, вкриті буковими ліса¬ 
ми з криволіссям із вільхи (до вис. 
1290—1300 м). На схилах С. трап¬ 
ляються лавинонебезпечні (див. 
Лавини) осередки. Місце туризму. 

М. М. Койноа. 

СВИДОВ£ЦЬ — річка в Житомир, 
обл. УРСР і Гом. обл. БРСР, пра¬ 
ва прит. У борті (бас. Прип’яті). 
Довж. 61 км, площа бас. 852 км^. 
Тече Поліською низовиною. Жив¬ 
лення переважно снігове. С.— 
водоприймач осушувальних сис¬ 
тем. 
свидригАйло, Швитригайло 
(православне ім’я — Лев, като¬ 
лицьке — Болеслав; 6л. 1370— 
1452, Луцьк) — великий князь 
литовський 1430—32. Син Ольгер- 
да, молодший брат Ягайла. Спо¬ 
чатку С. мав Вітебський уділ, звід¬ 
ки його 1393 вигнав Вітовт. Став¬ 
ши після смерті Вітовта великим 
князем литовським, спирався на 
укр. і білорус, феодалів. С. бу¬ 
ло скинуто з престолу польс. і 
лит. феодалами. В 1432—35, 1437, 
1440 боровся за повернення вла¬ 
ди, спираючись на російські землі, 
що входили до Великого князівст¬ 
ва Литовського, допомогу Лівон¬ 
ського ордену. З 1442 князював 
на Волині. 
СВИНАРНИК — приміщення для 
утримання свиней. Входить до 
складу свиноферми.Розрізняють С. 
для утримання свиноматок з пунк¬ 
том штучного осіменіння, одер¬ 
жання приплоду і вирощування 
поросят до відлучення, для виро¬ 
щування молодняка і відгодівель- 
ники. Кожний тип С. має своє тех¬ 
нологія. обладнання відповідно до 
фізіол. потреб різних вікових груп 
свиней. Особливу увагу приділя¬ 
ють С. для одержання приплоду, 
тому що новонародженим порося¬ 
там потрібна т-ра 28®, тоді як 
для свиноматок достатньо 18®. 
В таких С. виділяють в станку 
окрему теплову зону для поросят 
з електрокилимками або спец, лам¬ 
пами для обігрівання. Для кожної 
вікової групи свиней має бути ок¬ 
рема будівля. Після завершення 
певного циклу групу тварин пере¬ 
водять в ін. приміщення, а її місце 
після проведення профілактич. за¬ 
ходів займає чергова група тварин; 
це сприяє потоковому виробниц¬ 
тву свинини. Типи С. залежать від 
призначення ферми, технологія, 
процесу та ін. На плем. фермах 
утримання свиней вигульне, тому 
станки в приміщенні розташову¬ 
ють у два поздовжні ряди. На 
пром. фермах і свинокомплексах 
сучас. проектами передбачено чо¬ 
тирирядне розташування станків. 
Роздача кормів і прибирання гною 
механізовані. Всі С. обладнують 
припливно-витяжною вентиляцією. 
Будують С. з цегли, залізобетону 
та ін. за типовими проектами. 

Ф. К. Почерняев. 

свинарства полтавський 
НАУКбВО-ДбСЛІДНИЙ ІН- 
СТИТ)?'Т — головний центр по 
координуванню наук, досліджень 
з проблем свинарства в республіці. 
Підпорядкований Південному від¬ 
діленню ВАСГНІЛ. Заснований 
1930 на базі відділу тваринництва 
Полтав. с.-г. дослід, станції. Має 
(1982) 7 відділів, З лабораторії, 
дослідне г-во, плем. з-д, станцію 
контрольної відгодівлі та станцію 
штучного осіменіння свиней. Ін-т 
удосконалює існуючі і виводить 
нові породи свиней, розробляє ме¬ 
тоди вирощування їх, годівлі, від¬ 
годівлі й утримання на пром. 
комплексах та фермах. В ін-ті роз¬ 

роблено основи плем. роботи, се¬ 
лекції, кормовиробництва, годівлі, 
гігієни утримання свиней і техно¬ 
логії вироби, свинини на пром. 
основі. Дослідження ін-ту з фізіо¬ 
логії розмноження і штучного осі¬ 
меніння широко впроваджені у 
виробництво і дали змогу підви¬ 
щити продуктивність свиней. Се¬ 
лекціонерами ін-ту разом з вироб¬ 
ничниками виведено миргородську 
породу свиней, полтавський тип 
м’ясних свиней, 25 високопродук¬ 
тивних ліній і сімейств та ін. При 
ін-ті є аспірантура, курси підви¬ 
щення кваліфікації; видається 
наук, збірник чСвинарство». Ін-т 
нагороджений орденом -«Знак По¬ 
шани» (1980). ф. К. Почерняев. 

СВИНАРСТВО — одна з найваж¬ 
ливіших галузей тваринництва’, 
розведення свиней для одержан¬ 
ня м’яса й сала. Відіграє велику 
роль у забезпеченні населення ви- 
сокопоживними м’ясними продук¬ 
тами. Побічні продукти С.— шку¬ 
ри й щетину використовують як 
сировину для легкої пром-сті, від¬ 
ходи від забою свиней — для ви¬ 
роби. кров’яного та м’ясокістково- 
го борошна, в СРСР за обсягом ви¬ 
роби. та споживання свинина зай¬ 
має 2-е місце серед усіх видів м’я¬ 
са, поступаючись дещо яловичині. 
Питома вага свинини в структурі 
заг. вироби, м’яса становить 36— 
38%. 
Характерною особливістю свиней 
є високий забійний вихід (у молод¬ 
няка в середньому 72—75%, у 
дорослих, добре відгодованих — 
82—85% ). Цінні біол. особливості 
свиней — скоростиглість, висока 
плодючість, молочність маток, а 
також високий забійний вихід про¬ 
дукції сприяють швидкому зрос¬ 
танню поголів’я свиней та збіль¬ 
шенню вироби, продукції. Свиней 
розводять майже в усіх районах 
СРСР. Великий досвід розведення 
їх мають колгоспи і радгоспи Ук¬ 
раїни, Білорусії, прибалтійських 
республік, районів Пн. Кавказу, 
центральночорноземних і центр, 
областей Сибіру та ін. областей 
РРФСР. Поголів’я свиней в СРСР 
на 1.1 1982 становило 73,3 млн., 
вироби, свинини — 5,2 млн. т 
(1941 — відповідно 27,6 млн. і 
1,7 млн. т; 1961 — 58,7 млн. і 
3,3 млн. т). 
На Україні до Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції С. велося ек¬ 
стенсивно, в основному були поши¬ 
рені місц. породи свиней з низькою 
плодючістю, пізньостиглі. За роки 
Рад. влади С. перетворилося на 
одну з найрозвинутіших галузей 
тваринництва. Цьому сприяла ін¬ 
тенсифікація с.-г. вироби, в усіх 
зонах республіки, створення на 
цій основі міцної кормової бази й 
докорінне поліпшення породного 
складу поголів’я свиней. На Ук¬ 
раїні розводять такі основні породи 
свиней: велику білу (понад 80% по¬ 
родного поголів’я республіки), 
українську степову білу (13%), 
миргородську (4%) та ін. Розво¬ 
дять також завезені породи свиней 
м’ясного напряму (ландрас, п’єт- 
рен, естонську беконну, уельську) 
та ін., які використовують для 
поліпшення м’ясних якостей пла¬ 
нових порід, а також для пром. 
схрещування (див. окремі статті 
про породи свиней). Велика біла 



порода поширена в усіх облас¬ 
тях республіки; в більшості з них 
питома вага її в породному пого¬ 
лів’ї найвища, причому за останні 
роки вона дещо зросла в лісосте¬ 
пових та поліських районах і змен¬ 
шилася в степових. Українську 
степову білу породу розводять пе¬ 
реважно в зоні Степу; поголів’я 
11 в г-вах зони рік у рік зростає, 
підвищується і питома вага її в 
заг. породному поголів’ї. Мирго¬ 
родська порода поширена майже 
в усіх областях республіки, проте 
осн. її поголів’я розміщене в Пол- 
тав. та Хмельн. областях. С.— од¬ 
на з основних товарних галузей 
с. г. Виробництво свинини на Ук¬ 
раїні 1981 становило 1287 тис. т у 
забійній вазі (1940 — 568 тис. т). 
Структура виробництва свинини 
змінюється і вдосконалюється за¬ 
лежно від виробничих умов і 
попиту населення на сальну чи 
м’ясну продукцію. Характерною 
особливістю розвитку С. на сучас. 
етапі є підвищення концентрації та 
поглиблення спеціалізації на базі 
комплексної механізації, дальший 
розвиток яких на основі міжгосп. 
кооперування, впровадження но¬ 
вих форм організації вироби, стає 
осн. напрямом переведення галузі 
на індустріальну основу, значного 
збільшення обсягів вир^н. про¬ 
дукції і підвищення його ефектив¬ 
ності. Продовольчою програмою 
СРСР на період до 1990 роїа: пе¬ 
редбачено забезпечити вироби, в 
країні свинини (у забійній вазі) 
1985 у кількості не менш 6,5 млн. т 
і 1990 — 7—7,3 млн. т, підвищити 
ефективність свинарства. Наз^к. 
питання розвитку С. в республіці 
розробляють Свинарства полтав¬ 
ський науково-дослідний інсти¬ 
тут, Тваринництва Лісостепу 
й Полісся УРСР науково-дослід¬ 
ний інститут, Землеробства і 
тваринництва науково-дослід¬ 
ний інститут західних районів 
УРСР, Тваринництва степових 
районів український науково-до¬ 
слідний інститут <Асканія-Нова> 
імені М. Ф. Іванова та відповідні 
кафедри с.-г. вузів. 

Л. С. Краснокутська. 
свинець (РІишЬиш), РЬ — хім. 
елемент IV групи періодичної си¬ 
стеми елементів Д. І. Менделєєва, 
ат. н. 82, ат. м. 207,2. Природний 
С. складається з стабільних ізото¬ 
пів 204рь (1,4%), 20брь (25,2%), 

(21,7%) і 208рь (51,7%). 
Останні три ізотопи є кінцевими 
продуктами радіоактивного розпа¬ 
ду 2381;^ 235^ і 232ХЬ (див. Радіо- 
активні ряди). С. відомий з давніх 
часів. Вміст у земній корі 1,0 X 
X 10~^% за масою. Найважливі¬ 
ший мінерал — галеніт (див. 
Свинцеві руди). С.— м’який, ков¬ 
кий метал блакитнувато-сірого 
кольору; густина 11340 кг/м^; 
ґпл 327,4° С; ґк™ 1740° С. Для С. 
характерний діамагнетизм, при 
т-рі 7,18 К стає надпровідником. 
На повітрі покривається тонким 
шаром оксиду РЬО, який захищає 
метал від дальшого окислення. 
Розбавлені соляна і сірчана к-ти 
майже не діють на С., він розчиня¬ 
ється в азотній і оцтовій к-тах (див. 
Свинцю сполуки). Сплавляється з 
багатьма металами, утворюючи 
свинцю сплави та інтерметале- 
ві сполуки. З залізом не реагує. 

С. одержують із сульфідних кон¬ 
центратів, які піддають агломера¬ 
ції (див. Агломерація в металур¬ 
гії) з наступною плавкою шихти 
{агломерат, кокс, вапно) у шахт¬ 
ній печі. Чорновий С. (т. 3. верк¬ 
блей) рафінують (очищають) иі- 
рометалургійним або гідроелектро- 
літичним методом. Застосовують 
С. для виготовлення свинцевих 
акумуляторів, корозійностійкої 
апаратури, оболонок електр. кабе¬ 
лів, як матеріал протигаммапроме- 
невого захисту (стінки з свинце¬ 
вих цеглин) тощо; використовують 
також для одержання тетраетил- 
свинцю — антидетонатора бензинів 
та ін. С. і його сполуки отруйні. 
Див. також Свинцювання, Свин¬ 
цево-цинкова промисловість. 

^ О. Г. Зарубицький. 
СВИНКА — гостра інфекційна 
хвороба людини. Те саме, що й 
паротит епідемічний. 
СВИНКГВКА — річка у Полтав. 
обл. УРСР, права прит. Коломаку 
(бас. Дніпра). Довж. 59 км, площа 
бас. 321 км^. Живлення снігове й 
дощове. На берегах С. виявлено 
поселення бронзового віку (1-е 
тис. до н. е.}. 
СВИНОРЙЙ — рід багаторічних 
трав’янистих рослин родини злако¬ 
вих; те саме, що й цинодон. 
СВИНЦЕВИЙ БЛИСК — те саме, 
що й галеніт. 
СВИНЦбВИСТА ЛАТ!^НЬ — те 
саме, що й автоматна латунь. 
СВИНЦЕВІ РУДИ — природні 
мінеральні утворення, які містять 
свинець у таких кількостях, що 
його економічно доцільно вилуча¬ 
ти за сучасного рівня розвитку нау¬ 
ки і техніки. Гол. мінерали С. р.— 
галеніт (містить 86,6% свинцю), 
джемсоніт РЬ4ре 5Ьв5і4 (40,16% 
свинцю), церусит РЬ[СОз] 
(83,53% свинцю), англезит РЬ 
[5О4] (73,6% свинцю) та ін. Родо¬ 
вища С. р. трапляються переважно 
в комплексі поліметалевих руд. 

В. В. Науменко. 

СВИНЦ£ВО-ЦЙНКОВА ПРО¬ 
МИСЛОВІСТЬ — галузь кольоро¬ 
вої металургії, підприємства якої 
добувають і збагачують поліметале¬ 
ві свинцево-цинкові руди та вироб¬ 
ляють свинець і цинк. Осн. продук¬ 
ція С.-ц. п.: металевий свинець, 
цинк та їхні концентрати. При пе¬ 
реробці поліметалевих свинцево- 
цинкових руд попутно вилучають 
близько 20 цінних компонентів — 
мідні та піритні концентрати, доро¬ 
гоцінні метали, кадмій, сірчану 
к-ту, деякі рідкісні метали тощо, 
на основі яких виробляють понад 
40 видів продукції. Осн. спожи¬ 
вачами свинцю є електротех. [ви¬ 
готовлення елементів електрожив¬ 
лення (акумуляторів), оболонок 
кабелів], хім. (антикорозійний за¬ 
хист устаткування, вироби, піг¬ 
ментів і хім. сполук), поліграф., 
кольорова металургія (вироби, 
сплавів) та ін. галузі пром-сті. 
У Росії пром. вироби, свинцю по¬ 
чато в 16—17 ст. на Алтаї, цинку — 
в кінці 19 ст. на Кавказі. До Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції 
більшість підприємств галузі пе¬ 
ребувала в руках іноз. підприєм¬ 
ців. Кількість свинцю й цинку, ви¬ 
добутих 1913, задовольняла пот¬ 
реби д-ви в них лише на 2—3%. В 
СРСР в результаті розширення си¬ 
ровинної бази й буд-ва ряду по¬ 

тужних підприємств С.-ц. п. потре¬ 
би країни в продукції цієї галузі 
задовольняються повністю. Най¬ 
більшим у С.-ц. п. СРСР є Усть- 
Каменогорський свинцево-цинко¬ 
вий комбінат з високим рівнем 
концентрації, комбінування і спе¬ 
ціалізації в^обництва. 
На Україні (З.-ц. п. представлена 
костянтинівським заводом <Укр- 
цинк>. Гол. напрями поліпшення 
техніко-екон. показників роботи 
підприємств С.-ц. п.: механізація 
добування й переробки руд, удо¬ 
сконалення технологічних процесів 
їхньої переробки, використання ви¬ 
сокопродуктивного устаткування, 
підвищення комплексності вико¬ 
ристання корисних компонентів 
руд і концентратів. Над пробле¬ 
мами розвитку С.-ц. п. працюють 
Держ. ін-т по проектуванню під¬ 
приємств кольорової металургії, 
Держ. н.-д. ін-т кольорових мета¬ 
лів (обидва — в Москві), Всесоюз¬ 
ний н.-д. гірничо-металург. ін-т 
кольорових металів (м. Усть-Каме¬ 
ногорськ)^ та ін.^ М. Г. Дешевих. 
СВИНЦіЬ СПЛАВИ — сплави на 
основі свиниію. Відзначаються 
високою питомою густиною, неве¬ 
ликою твердістю, низькою т-рою 
плавлення, добрими технологіч¬ 
ними і антифрикційними власти¬ 
востями, відносно великою кис¬ 
лотостійкістю до розведеної сір¬ 
чаної кислоти. С. с. містять олово, 
сурму, мідь та ін. легуючі елемен¬ 
ти. Розрізняють сплави антифрик¬ 
ційні (див. Антифрикційні мате¬ 
ріали), друкарські (див. Друкар¬ 
ські сплави) і припої. С. с. вико¬ 
ристовують у виробництві підшип¬ 
ників, штампів, акумуляторних 
пластин, тетраетилсвинцю. З 
С. с. виготовляють кабельні обо¬ 
лонки, дріб, осердя куль, їх нано 
сять на вироби (див. Свинцюван 
ня). 
СВИНЦІЬ спрлуки — хім. спо¬ 
луки свинцю з іншими елементами, 
де він проявляє ступінь окислення 
3-2, рідше 3-4. З киснем свинець 
утворює моноксид РЬО (жовтий 
глет і червоний масикот), коричне¬ 
вий діоксид РЬО? і червоний змі¬ 
шаний РЬз04 — сурик. РЬО 
одержують окисленням розплав 
леного свинцю киснем повітря, 
РЬОз — взаємодією сурику й азот¬ 
ної к-ти, РЬз04 — нагріванням 
дрібнодисперсного РЬО на повіт¬ 
рі до т-ри 500° С. Оксид РЬО за¬ 
стосовують для вироби, сурику, 
скла оптичного, кришталю', РЬОз 
— як окислювач, для вироби, 
пластин акумуляторів; РЬз()4 — 
для виготовлення фарб. З галоге¬ 
нами свинець дає малорозчинні 
галогеніди: РЬСЬ і РЬВтз — без¬ 
барвні і РЬІ2 — жовтий. З сір¬ 
кою утворює сульфід РЬ5, поши¬ 
рений у природі як мінерал гале¬ 
ніт. Добре розчинні С. с. ацетат 
(свинцевий цукор) РЬ (С2Нз02)2 і 
нітрат РЬ (N03)2 одержують роз¬ 
чиненням РЬО у відповідних кис¬ 
лотах з наступною кристалізацією. 
Ці солі служать вихідними про¬ 
дуктами для одержання інших 
С. с. Ацетат свинцю використову 
ють у медицині для примочок, ніт¬ 
рат — у вироби, сірників. Важли¬ 
ве практичне значення мають такі 
С. с., як оснбвний карбонат свин¬ 
цю (свинцеві білила) 
РЬ(ОН)2 • 2РЬСОз і хромат свин- 
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в. 1. Свида. Лісоруби 
Закарпаття підписують 
нову Стокгольмську 
відозву про мир. 
Дерево. 1978. 
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П. о. Свириденко. 

Свита. 

цю РЬСг04, застосовувані для ви¬ 
готовлення фарб. С. с. отруйні. 

О. Г. Зарубицький. 
СВИНЦЮВАННЯ — нанесення 
на поверхню металевих виробів 
шару свинцю або свинцю сплавів 
(переважно типу свинець — олово). 
Товщина такого покриття стано¬ 
вить 50—2000 мкм. Покриття на¬ 
носять електролітичним осаджен¬ 
ням (див. Електроліз) металу з 
борфтористоводневих, кремнефто- 
ристоводневих або фенолсульфоно- 
вих електролітів, плакуванням, 
зануренням виробів у розплавле¬ 
ний метал або розпиленням роз¬ 
плавлених металів спец, апарата¬ 
ми — металізаторами. Свинцюван¬ 
ням створюють антикорозійні по¬ 
криття, захищають вироби від 
дії рентгенівського проміння. С. 
застосовують також у вироби. 
біметалів. 
СВИН^, кабан (Зиз) — рід нежуй¬ 
них парнокопитих ссавців род. 
свинячих. Тіло (довж. до 205 см, 
маса до 275 кг) кремезне, голова 
довга загострена без шийного 
перехвату, кінцівки короткі, 4-па- 
лі. Морда видовжена, закінчуєть¬ 
ся дисковидним <п’ятачком». Ікла 
гострі, вигнуті, дуже розвинені. 
Волосяний покрив (щетина) одно¬ 
тонний темно-сірого кольору, у 
поросят — з смугами. С. населя¬ 
ють найрізноманітніші біотопи, 
віддають перевагу чагарниковим 
і очеретяним заростям у зволоже¬ 
них місцевостях. Активні в осн. 
вночі. Тримаються стадами по 
З—10 голів. Всеїдні. Гін у листо¬ 
паді — січні. Характерна поліга¬ 
мія. Вагітність триває 112—140 
днів. У виплоді З—12 поросят (в 
середньому 4—6). Статевозрілими 
самки стають на 1-му році життя, 
самці — на 4 —5-му. З види (за дея¬ 
кими авторами — 5) поширені в 
Європі, Азії, Африці, Японії, на 
Малайському архіпелазі до Філіп¬ 
пін, Молуккських о-вах. Новій 
Гвінеї, Меланезії. В СРСР, зокре¬ 
ма УРСР,— 1 вид: свиня ди- 
к а, або кабан (5. зсго^а), який 
має велике госп. значення як пре¬ 
док свині свійськсл та промисл. 
звір, може також завдавати шкоди 
с. г., особливо посадкам картоплі, 
цукровим бурякам, городнім та 
баштанним культурам. Іл. див. 
на окремому аркуші до ст. Ссавці. 

О. П. Корнєєв. 
СВИНЛ СВГЙСЬКА — парноко- 
пита тварина роду Зиз, одомаш¬ 
нена за часів неоліту. Походить 
від європ. і азіат, диких свиней. 
Тепер на земній кулі понад 200 
порід свиней, це наслідок копіткої 
роботи селекціонерів багатьох кра¬ 
їн. В Рад. Союзі понад ЗО порід, 
породних груп і типів свиней. Від 
С. с. одержують м’ясо, сало, шку¬ 
ри, щетину та ін. продукцію. Голо¬ 
ва у С. с. конусовидна, верхня губа 
закінчується рилом, що дає змогу 
рити землю; всеїдна. С. с. має 44 
зуби, в т. ч. 12 різців, 4 ікла, 28 
кутніх зубів. Шлунок простий, 
однокамерний. Ноги міцні, з чо¬ 
тирма пальцями, на землю спира¬ 
ються лише два передні. Свині від¬ 
значаються високою багатоплід¬ 
ністю і скороспілістю. За опорос 
свиноматка народжує 10—12 по¬ 
росят. Період вагітності — 114 
днів, що дає змогу одержувати від 
свиноматки 2 і навіть З опороси на 

рік при ранньому відлученні по¬ 
росят. Статева зрілість настає в 
4—5-місячному віці. В 7—8 міс. 
С. с. досягає живої маси 100—120 
кг і в 11—13 міс. дає перший при¬ 
плід. На 1 кг приросту ваги потріб¬ 
но 4—5 корм. од. Забійний вихід 
високий (75— 85%). Свині мають 
високий коефіцієнт перетравності 
кормів і легко пристосовуються до 
умов пром. технології. На Украї¬ 
ні розводять велику білу породу 
свиней, укр. степову білу, мирго¬ 
родську, укр. степову рябу, вели¬ 
ку чорну, ландрас, уельську, дю- 
рок, полтав. м’ясний тип та ін. 
Див. також Свинарство. 
Літ.: Свинарство. К., 1978; Остапчук 
П. П. Породи свиней та їх вико¬ 
ристання. К., 1980. 

Ф. К. Поиерняєв. 

СВИРГбВСЬКИЙ Іван (Сверчев- 
ський; р. н. невід.— п. не раніше 
1574) — козацький гетьман на 
початку 70-х рр. 16 ст. Брав участь 
у визвольній боротьбі молд. на¬ 
роду проти тур. гніту. На поч. 1574 
молд. господар Іван Лютий звер¬ 
нувся до запорожців по допомогу 
повсталому молд. народові в бо¬ 
ротьбі проти Османської імперії. 
В березні 1574 загін козаків (1200 
чол.) на чолі з С. всупереч забороні 
польс.-шляхет. уряду вирушив до 
Молдавії. 24. IV 1574 об’єднані 
сили молд.-козац. війська розгро¬ 
мили біля с. Жилішті під Фокша- 
нами (тепер СРР) велике тур. 
військо. На поч. травня 1574 
молд. військо разом з козаками 
визволило столицю Валахії Буха¬ 
рест і зайняло важливий стратегіч¬ 
ний пункт на Дунаї м. Бреїлу. Зго¬ 
дом частина молд.-козац. війська 
під проводом С. здобула тур. фор¬ 
тецю Бендери. Однак у вирішаль¬ 
ній битві 10.VI 1574 біля Кагульсь- 
кого 03., через зраду боярської 
верхівки, молд.-козац. військо заз¬ 
нало поразки. Тяжко поранений 
С. потрапив до тур. полону. За 
деякими відомостями, його страче¬ 
но в Стамбулі. 
СВИР£НКО Дмитро Онисифоро- 
вич [24.x (5.ХІ) 1888, с. Мерчик 
на Харківщині — 26. X 1944, Орен¬ 
бург] — укр. рад. ботанік і гідро¬ 
біолог, чл.-кор. АН УРСР (з 1934). 
Член Комуністичної партії з 1939. 
В 1912 закінчив Харківський 
університет. В 1920—23 та 
1927—41 викладав в Дніпроп. 
ун-ті, у 1923—27 — в Одес. ун-ті, в 
1941—44 — в Оренб. пед. та с.-г. 
ін-тах. Наук, праці присвячені 
систематиці і географії зелених 
джгутикових і евгленових водо¬ 
ростей, вивченню розвитку окремих 
гідробіонтів та водяних біоцено¬ 
зів залежно від умов зовн. середо¬ 
вища, вивчав також сан. стан во¬ 
дойм Оренб. обл. тощо. За ініціа¬ 
тивою С. 1927 було створено Дні¬ 
проп. н.-д. гідробіостанцію. 
СВИРИДЕНКО Павло Олексійо¬ 
вич [8 (20).ПІ 1893, м. Путивль, 
тепер Сум. обл.— 25.ХП 1971, 
Київ] — укр. рад. зоолог, акад. 
АН УРСР (з 1948). Закінчив Моск. 
ун-т (1915). В 1916—ЗО працював 
в установах Закавказзя, директо¬ 
ром Пн.-Кавказької станції за¬ 
хисту рослин у Ростові-на-Дону, 
в 1932—41 — в Моск. ун-ті. З 
1941 — зав. лабораторією ентомо¬ 
логії Всесоюзного н.-д. ін-ту цук¬ 
рової пром-сті. в 1947—54 — зав. 

відділом екології Ін-ту зоології 
АН УРСР. Праці присвячені си¬ 
стематиці, зоогеографії і еколо¬ 
гії різних ппсідливих і корисних 
груп тварин, розробці засобів бо¬ 
ротьби з шкідниками с. г. (гризу- 
н^и і комахами), а також засо¬ 
бів охорони корисних ссавців і 
птахів. 
СВИРЙДОВ Георгій (Юрій) Ва¬ 
сильович [н. з (16).XII 1915, м. 
Фатеж, тепер Курської обл. ]— рос. 
рад. композитор, муз.-громадсь¬ 
кий діяч, нар. арт. СРСР (з 1970), 
Герой Соціалістичної Праці (1975). 
У 1941 закінчив Ленінгр. консер¬ 
ваторію (класи композиції П. Ря- 
занова і Д. Шостаковича). Твор¬ 
ча індивідуальність С. найпов¬ 
ніше розкрилася у вокальній музи¬ 
ці, яку він жанрово збагатив. Ав¬ 
тор муз.'комедій (зокрема. чВогни- 
ки>, 1951; було поставлено в Київ, 
театрі муз. комедії); вокально- 
симф. творів, серед яких < Поема 
пам’яті Сергія Єсеніна» (1956); 
чПатетична ораторія» (1959, слова 
В. Маяковського), чКурські пісні» 
(1964), кантати чДерев’яна Русь» 
(1964, слова С. Єсеніна), чОда 
Леніну» (1976, слова Р. Рождест- 
вепського); інструм. творів [у т. ч. 
оркестрова сюїта чЧас, упереді» 
(1965), ч Маленький триптих» 
(1966), чЗаметіль» (1974, муз. ілю¬ 
страції до повісті О. Пушкіна)]; 
камерно-інструм. ансамблів. Цик¬ 
ли романсів і пісень на слова О. 
Пушкіна, М. Лєрмонтова, О. Бло¬ 
ка та ін., обробки нар. пісень, 
музика до вистав і кінофільмів. 
Нагороджений З орденами Леніна. 
Держ. премія СРСР, 1946, 1968, 
1980. Ленінська премія, 1960. 
Літ.: Сохор А. Георгий Свиридов. М., 
1972. В. С. Мурза. 
СВИСТУН Василь Іванович (1893, 
с. Сороцьке, тепер Теребовлян- 
ського р-ну Терноп. обл.— 25.XII 
1964) — діяч укр. прогресивних 
організацій у Канаді, публіцист. 
У 1912 емігрував до Канади. В 
1918 закінчив Саскачеванський, 
1931—Манітобський університети. 
Юрист. У 1927—45 був одним з 
діячів реакційної частини укр. емі¬ 
грації. Порвавши з нею, 1945 очо¬ 
лив канадське Т-во культур, зв’яз¬ 
ку з Рад. Україною. С.—автор бро¬ 
шур і статей, присвячених зміцнен¬ 
ню зв’язків Канади з Рад. Сою¬ 
зом і канадських українпів з Рад. 
Україною. 
СВЙТА, свитка — старовинний 
укр. розстібний довгополий верх¬ 
ній одяг з рукавами. Чоловічу С. 
шили переважно з коричневого сук¬ 
на, жіночу — з білого і оздоблюва¬ 
ли її кольоровими шнурками, ви¬ 
шиванням тощо. Давня С. за кроєм 
була прямоспинною, пізніше її 
почали шити до стану. 
Схожий з С. одяг відомий у росіян 
(каптан), білорусів (свита), пів¬ 
денних і західних слов’ян та ін¬ 
ших народів. 
СВЙТЕНЬКА — річка в Ровен. 
обл. УРСР, ліва прит. Білії (бас. 
Прип’яті). Довж. 56 км, плоша бас. 
399 км^. Тече Волинською височи¬ 
ною, є водоприймачем осушуваль¬ 
них систем. 
С В И Щ(3 В Георгій Петрович 
[н. 11 (24).ХІІ 1912, Петербург] — 
рад. вчений у галузі авіації і меха¬ 
ніки, акад. АН СРСР (з 1976), 
Герой Соціалістичної Праці (1957). 
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Член КПРС з 1945. Закінчив 
(1935) Моск. дирижаблебуд. ін-т, 
працював у конструкторському бю¬ 
ро дирижаблебудування, 1940— 
54 — в Центр, аерогідродинамічно¬ 
му ін-ті (ЦАГІ). В 1954—67 — нач. 
Центр, ін-ту авіац. моторобудуван¬ 
ня, з 1967 — нач. ,ЦАГІ. Осн. пра¬ 
ці — з аеродинаміки літаків і ру¬ 
шійних установок. Нагороджений 
2 орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1946, 1952. 
СВІД£РСЬКА КУЛЬТ){'РА — ар- 
хеологічна культура кінця палео¬ 
літу та мезоліту, поширена в 
Пд.-Сх. Прибалтиці та сусідніх 
3 нею районах Європи. Виділена 
в 20 — на поч. 30-х рр. 20 ст. Наз¬ 
ва походить від стоянки Свідри- 
Вельке поблизу Варшави (Поль¬ 
ща). Пам’ятки С. к.— залишки 
невеликих короткочасних стоянок 
на берегах річок і в їх долинах. 
При дослідженні пам’яток С. к. 
виявлено переважно крем’яні ви¬ 
роби — нуклеуси, пластини, різці, 
скребки та специфічні (т. з. сві- 
дерські) наконечники стріл у виг¬ 
ляді листка верби з черешком 
(листовидні, верболисні). Носії С. 
к. жили в умовах первіснообщин¬ 
ного родового ладу на етапі фор¬ 
мування племен. Осн. заняттями їх 
були мисливство і рибальство. 
В СРСР пам’ятки С. к. поширені 
на території Литви і Білорусії, 
у верхів’ях Волги і Оки. На Ук¬ 
раїні пам’ятки С. к. відомі в ба¬ 
сейні Десни (Смячка XIV; див. 
Смячківськг стоянки). Окре¬ 
мі групи населення С. к. проника¬ 
ли далеко на Пд. аж до Криму і 
Балкан (Румунія). Час існування 
— бл. 11—10 тис. років тому. 
Літ.: Береговая Н. А. Палеолитиче- 
ские местонахождения СССР. М.— 
Л., 1960; Формозов А. А. Открмтие 
свидерской стоянки в Румьінии и про¬ 
блема южньїх связей и бьіта свидер¬ 
ской культури. «Советская археоло* 
гия». 1961, № 2. /. Г. Шовкопляс. 
СВІДЗГНСЬКИИ Володимир 
Юхимович [27.IX (9.Х) 1885, с. 
Маянів, тепер Тиврівського р-ну 
Війн. обл.— 1941] — укр. рад. 
поет. Закінчив Київ, комерційний 
ін-т. Служив у земстві. Почав 
друкуватися з 1912. Під час 1-ї 
світової війни жив у Галичині, 
згодом у Вінниці. В 1925 переїхав 
до Харкова, працював у Держ. 
вид-ві України. Належав до літ. 
орг-ції <Плуг>. Окремими видан¬ 
нями вийшли збірки «Ліричні пое¬ 
зії» (1922), «Вересень» (1927), 
«Поезії» (1940). Виступав з літ.- 
критичними статтями, перекладав 
твори Арістофана. 

М. Ф. Гетьмсмець. 

СВІДЗГНСЬКИЙ ($\^гіа2Ш5кі) Ка- 
роль (5.VII 1841, с. Скоморохи 
Грубешувського повіту, тепер 
на тер. Замойського воєводства 
ПНР — 4.VI 1877, м. Станіслав, 
тепер Івано-Франківськ) — польс. 
поет. Учасник польс. повстання 
1863—64. В 1866—71 жив у Фран¬ 
ції. Під час франко-прусської вій¬ 
ни 1870—71 вступив добровольцем 
до Нац. гвардії. В період Паризь¬ 
кої комуни 1871 був членом штабу 
Комуни, ад’ютантом Я. Домбров- 
ського. Після поразки Комуни 
виїхав до Лондона, де зустрічався 
з К. Марксом. З 1872 жив у Кра¬ 
кові, з 1873 — у Станіславі. Лірика 
С. має суслільно-політ. характер. 

У зб. «Поезії» (вид. 1878) оспівував 
Комуну і її героїв. Ряд віршів 
присвятив Україні, її природі. 
Літ.: Полєк В. Поет, що був ад’ютан¬ 
том Домбровського. «Жовтень», 1979, 
№ 2. Я. С. Мельничук. 

свГдок — особа, про яку є дані, 
що їй відомі певні обставини, які 
мають значення для розслідування 
чи розгляду конкретної криміналь¬ 
ної або цивільної справи. З приво¬ 
ду цих даних С. допитують у вста¬ 
новленому законом порядку. Як 
свідок може бути викликана кожна 
особа, за винятком захисника об¬ 
винуваченого, представників по 
цивільній справі, а також осіб, 
нездатних через свої фізичні або 
психічні вади правильно сприй¬ 
мати обставини, що мають значен¬ 
ня для справи, і давати про них 
показання. С. можуть бути й не¬ 
повнолітні і малолітні. Залежно 
від віку визначається процесуаль¬ 
ний порядок допиту їх (в УРСР — 
ст. 168, 307 КПК УРСР; ст. 182, 
184 ЦПК УРСР). Злісне ухилення 
С. від явки на допит, а також да¬ 
ча завідомо неправдивих показань 
с злочином (ст. 178, 179 КК УРСР). 
С. має право на відшкодування ви¬ 
трат, зв’язаних з явкою для дачі 
свідчень. За ним зберігається се¬ 
редня заробітна плата за місцем 
роботи за час, витрачений у зв’яз¬ 
ку з викликом. 
СВІДОМІСТЬ — властивий люди¬ 
ні спосіб відношення до світу че¬ 
рез суспільно вироблену систему 
знань, закріплених у мові, в усіх 
її смислах і значеннях; найвища 
форма відображення матерії. Ви¬ 
никає тільки в суспільстві. За 
своєю природою С. є властивістю 
високоорганізованої матерії — 
людського мозку. Питання про 
відношення С. до матерії є основ¬ 
ним питанням філософії. Навколо 
цього точиться запекла боротьба 
між матеріалізмом та ідеалізмом. 
Найважливішим відкриттям мар¬ 
ксистсько-ленінської філософії бу¬ 
ло встановлення тієї істини, що 
людська свідомість є не «божим 
даром», не «даром природи», а 
продуктом матеріальної суспіль¬ 
но-трудової діяльності. С. вини¬ 
кає в процесі становлення людсько¬ 
го суспільства в міру нагромаджен¬ 
ня більш або менш узагальнених 
знань, що об’єктивувалися в мові 
і завдяки яким сусп. людина могла 
усвідомлювати навколишній світ 
і саму себе, пізнаючи явища дійс¬ 
ності через їхні співвідношення з 
цими знаннями. Вищою, синтетич¬ 
ною формою С. є світогляд. Зав¬ 
дяки наявності С. людина в про¬ 
цесі діяльності не тільки дістає 
інформацію про сучасне, а й пе¬ 
редбачає майбутнє, не лише ві¬ 
дображає наявне, а й конструює 
належне. С.—це сусп. продукт, 
поява якого збігається з виникнен¬ 
ням специфічного рівня буття — 
«олюдненого», суб’єкт якого здат¬ 
ний змінювати світ, змінюючись 
при цьому й сам. Базисом С. є 
чзптєво-предметна діяльність — 
практика. Визначальні ознаки С. 
— відображення, відношення, ці- 
лепокладання, управління. С. як 
відображення відтворює насампе¬ 
ред форми людської діяльності і 
через них — форми природного 
буття. Специфіка С. як відношен¬ 
ня полягає в націленості її на бут¬ 

тя, на пізнання, освоєння того, що 
лежить поза С., на розкриття його 
сутності. Водночас об’єктом роз¬ 
гляду С. може бути вона сама й її 
носії, тобто С. пов’язана з само¬ 
свідомістю. Вихідним пунктом 
людського ставлення до світу є 
перетворення його відповідно до 
людських потреб, що виливається 
у форму цілепокладання — ство¬ 
рення ідеальної моделі бажаного 
майбутнього, визначення мети і 
засобів, розробка програми діяль¬ 
ності. Завдяки С. людина здатна 
мислено відтворювати дійсність, 
піддаючи ідеальному випробову¬ 
ванню різноманітні моделі можли¬ 
вих ситуацій. Велику «організую¬ 
чу» роль відіграє в цьому процесі 
поняттєва форма мислення, яка по¬ 
лягає в закріпленні певного спосо¬ 
бу доцільної діяльності в загально- 
значущій формі. Проте С. не зво¬ 
диться повністю до мислення, по¬ 
няття, пізнання й знання, вона 
охоплює як раціональне, так і 
чуттєве відображення дійсності, як 
пізнавальне, так і емоційнооцін- 
кове ставлення людини до світу. 
Завдяки мові продукти С. і форми 
С. є загальнозначущими явищами, 
їх можна засвоювати від прийдеш¬ 
ніх поколінь і передавати наступ¬ 
ним. С. об’єктивується у формах 
матеріальної і духовної культури 
людства. Будучи суспільною за 
своїм походженням і сутністю, С. 
виникає тільки як індивідуальна 
С. окремих індивідів. Загально- 
значущі елементи індивідуальної 
С., що відображають сусп. буття 
(див. Суспільне буття і суспіль¬ 
на свідомість), інтегруються в 
систему надособової сусп. С., 
яка, в свою чергу, є об’єктивним 
джерелом формування С. кожного 
індивіда. Сусп. С.— не сума ок¬ 
ремих, індивідуальних С. Це 
якісно особлива духовна система, 
що існує у вигляді різноманітних 
форм — системи філос., наук., 
худож., моральних, правових і по¬ 
літ. ідей та уявлень тощо. Харак¬ 
терною особливістю сусп. С. є її 
відносна самостійність щодо ін¬ 
дивідуальної С. і щодо сусп. бут¬ 
тя, відображенням якого вона є. 
Об^ективний ідеалізм, абсолюти- 
зуючи самостійність сусп. С., 
схильний розглядати її як «без¬ 
особовий розум», що належить особ¬ 
ливому абсолютному суб’єктові. 
Сучас. бурж. філософи при інтер¬ 
претації С. нерідко виходять з 
тих відчужених форм, що їх набу¬ 
ває сусп. С. у бурж. суспільстві. 
Розкривши суспільно-практичну 
зумовленість С., її залежність від 
сусп. буття, марксизм-ленінізм до¬ 
вів наук, неспроможність ідеалі¬ 
стичних тлумачень свідомості. 

В. Г. Табачковський, 
В. І. Шинкарук. 

СВІДОЦТВО—1) Офіц. доку¬ 
мент, що засвідчує той чи ін. факт, 
який має юрид. значення, зокрема 
факт народження, вступу в шлюб, 
право на винахід (С. про шлюб, 
авторське С. тощо). 2) С. на про¬ 
мисловий зразок — документ, що 
посвідчує офіц. визнання певного 
виробу промисловим зразком 
(пром. малюнком, моделлю) та 
авторство особи, що його створила. 
Видається на ім’я автора. В разі 
створення такого зразка в порядку 
виконання службового завдання 

СВІДОЦТВО 

Г. в. Свиридов. 

В. 1. Свистун. 
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СВІЙСЬКІ 
ТВАРИНИ 

9 

Світильники: 
1, 2, з — для освітлення 
вулиць; 
4 —для місцевого освіт¬ 
лення приміщень гро¬ 
мадських будинків; 
5, 6, 7, 8, 9 — для за¬ 
гального освітлення 
приміщень громадських 
будинків і споруд. 

свідоцтво видається на ім’я під¬ 
приємства (організації) з зазна¬ 
ченням прізвища автора. 
Недодержання форми та обов’яз¬ 
кових (вихідних) даних С., які 

•встановлюються відповідним пра¬ 
вовим актом, може спричинитися 
до юрид. недійсності цього доку¬ 
мента. 
СВГЙСЬКІ ТВАРЙНИ — види 
тварин, що одомашнені і розво¬ 
дяться людиною для одержання 
м’яса, молока, вовни, яєць та ін. 
продуктів тваринництва, сирови¬ 
ни для пром-сті, як тяглова сила 
тощо. Всі С. т. виведені люди¬ 
ною від диких (див. Одомашнен¬ 
ня тварин\ але відрізняються від 
них поведінкою, зовн. формами, 
більшою продуктивністю та ін. 
господарсько-корисними ознаками, 
що розвинулись в них в результа¬ 
ті цілеспрямованого діяння люди¬ 
ни. До С. т. належать велика рог. 
худоба, вівця, коза, свиня, кінь, 
осел, верблюди, лама, пн. олень, 
кріль, собака, кіт, курка, гуска, 
качка, індик, цесарка, страус, 
а також бджола медоносна, шов¬ 
ковичний і дубовий шовкопряди, 
ставковий короп та багато ін. Всі 
С. т. належать до хребетних, за 
винятком бджіл і шовкопрядів. 
С. т. розводять для господарського 
використання і як декоративні (па¬ 
вич, канарка, голуб, акваріумні 
риби) та лабораторні тварини 
Хкавія. білий пацюк). В стадії 
одомашнення знаходяться плями¬ 
стий олень і марал. У звірівниць¬ 
ких г-вах України вирощують чор¬ 
но-бурих лисиць (Львів.. Вінн., 
Житомир. та ін. обл.), песців 
(Волин., Донец., Ровен., Черніг. 
обл.), норок, нутрій вирощують 
в УРСР скрізь. Всього тепер роз¬ 
водять бл. 60 видів С. т., у т. ч. 
кілька тисяч порід, створених в ре¬ 
зультаті селекційної роботи. На 
території України розведення С. 
т. почалося з пізнього неоліту і 
особливо з часів трипільської 
культури. Разом з людиною по 
земній кулі розселилися і С. т. 
Так, починаючи з 15 ст. основні 
види С. т. були завезені з Європи 
і Азії в Америку, а з 17 ст. в 
Австралію та Нову Зеландію. С. 
т.— об’єкт такої важливої галузі 
г-ва, як тваринництво. В СРСР, 
зокрема на Україні, провадиться 
велика робота по розведенню С. т., 
підвищенню їх продуктивності і 
племінних якостей; створюються 
нові породи тварин відповідно до 
потреб с. г. і пром-сті. Див. також 
окремі статті про види свійських 
тварин. 
Літ.: Боголюбский С. Н. Происхож- 
дение и преобразование домашних 
животньїх. М., 1959: Свечин К. Б. 
Введение в зоотехнию. М., 1977. 

свін£льд (Свінділ; рр. н. і см. 
невід.) — один з відомих давньо¬ 
руських воєвод 10 ст., васал 
1 близька особа до київ, князів 
Ігоря, Ольги та Святослава Ігоро¬ 
вича. Був воєводою під час війни 
з у линами 938—940. Одержав від 
Ігоря у володіння землі уличів і 
древлян, що викликало невдово¬ 
лення київ, дружинників. Допома¬ 
гав Ользі придушити древлян- 
ське повстання 945. Брав участь у 
походах Святослава на Балкани. 
Після загибелі Святослава (972) 
втручався в міжусобну боротьбу 

між його синами за київ, престол. 
На думку дослідників, С. виступає 
в нар. епосі (старини про Вольгу 
та Микулу) в образі <чорного воро¬ 
на Сантала». 
СВІРЖ, Свір — річка у Львів, 
та Івано-Фр. областях УРСР, ліва 
прит. Дністра. Довж. 70 км, пл. 
бас. 465 км^. Тече Подільською 
височиною. Долина С. широка, 
береги порівняно круті й високі, 
порізані ярами. На річці спору¬ 
джено невеликі водосховища. Воду 
С. використовують для промис¬ 
лового і с.-г. водопостачання, ри¬ 
борозведення. 
свГрський Олексій Іванович 
26.ІХ (8.Х) 1865, Житомир —6. 
І 1942, Москва] — рос. рад. пись¬ 
менник. Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1919. До 12 років жив у Жи¬ 
томирі. Друкувався з 1892. Автор 
збірок оповідань і нарисів «Рос¬ 
товські трущоби» (1893), «За тю¬ 
ремними мурами» (І894), «На бать¬ 
ківщині» (1902), «Діти вулиці» 
(1909) та ін., повістей «Злочинець» 
(1900), «Рудько» (1902; екранізова¬ 
но 1960). Повість «Чорні люди» 
(1930) — з життя донецьких шах¬ 
тарів. В автобіографічній книзі 
«Історія мого життя» (ч. 1—5, 
1929—40) відтворено ряд епізодів 
з життя укр. провінції кінця 19 ст. 
Те.: Укр. перекл.— Шукачі бур¬ 
штину. X., 1930; Чорні люди. X. —К.. 
1930; Рудько. К., 1958. 
«СВІТ» — 1) Щомісячний літ.- 
науковий і політ, журнал револю¬ 
ційно-демократичного напряму. 
Виходив 1881—82 у Львові. Про¬ 
довжував традиції ^Громадського 
другая, Дзвону> і <Молота>. Як 
редактор «С.» підписував 1. Бе- 
лей, фактично редагував журнал 
І. Франко. Провідними тенденція¬ 
ми журналу ^ли пафос звеличен¬ 
ня революц. б^оротьби, популяри¬ 
зація соціалістичних ідей, пропа¬ 
ганда реалізму та ідейності в л-рі 
й матеріалізму в науці. Журнал 
розвінчував капіталістичну сусп. 
систему, висвітлював робітниче 
питання, боровся за формування 
революц. інтелігенції в Галичині, 
відстоював шевченківські традиції 
в л-рі, рішуче заперечував бурж.- 
націоналістичні тенденції в кри¬ 
тиці і суспільній думці, в «С.» 
було надруковано повість «Бори¬ 
слав сміється» І. Франка та його 
революційні поезії, переклади з 
рос. л-ри (М. Некрасова, М. По- 
мяловського), біографічні нариси 
(про М. Салтикова-Щедріна, Ф. 
Достоєвського, О. Пипіна та ін.). 
В журналі виступали також О. 
Терлецький, М. Драгоманов, Ф. 
Вовк, І. Белей, Б. Грінченко та 
ін. 2) Літературно-науковий дво¬ 
тижневик. Виходив 1906—07 у 
Львові як орган модерністичного 
угруповання < Молода муза>, 
представники якого В. Бирчак, 
П. Карманський, О. Луцький та 
М. Яцків були провідними автора¬ 
ми журналу. Пропагував симво¬ 
лізм в літературі та індивідуалі¬ 
стичні занепадницькі світоглядні 
тенденції. В журналі друкувались 
також твори О. Кобилянської, В. 
Щурата, М. Рудницького та ін. 
В 1907 журнал відходить від де¬ 
кадентських тенденцій, стає на 
Позиції реалізму в л-рі. В ньому 
з’являються твори і статті О. Ма- 
ковея, М. Старицького. 1. Карпен- 

ка-Карого, Олени Пчілки, П. Ка¬ 
пе льгородського, а також ряду 
початкуючих західно-укр. авторів. 
В «С.» В. Щурат опублікував свій 
поетичний переклад «Слова про 
похід Ігоря». о. /. Цей. 
«СВІТ МбЛОДІ» — щомісячний 
журнал секції молоді Товарист¬ 
ва Український Робітничо-Фер¬ 
мерський дім у Канаді. Виходив 
1927—ЗО у м. Вінніпегу. Першим 
редактором журналу був М. Ір- 
чан. «С. м.» друкував матеріали 
про міжнар. молодіжний рух, вмі¬ 
щував твори укр. класиків і укр. 
рад. письменників, викривав укр. 
бурж. націоналістів. 
СВГТА в геології — осн. таксо¬ 
номічна одиниця місцевих страти¬ 
графічних підрозділів. Являє со¬ 
бою сукупність верств гірських 
порід, що характеризуються специ¬ 
фічними фаціально-літологічними 
і палеонтологічними особливостями 
і займають певне стратиграфічне 
(див. Стратиграфія) положення 
в геол. розрізі. С. має чіткі ме¬ 
жі й включає в себе частину яруса 
або цілий ярус. Світи поділяють 
на підсвіти. Назву С. дають за 
назвою геогр. пункту, де ця С. 
найкраще виділяється (напр.. Кри¬ 
ворізька світа). 
СВІТАЛЬСЬКИЙ Микола Гнато- 
вич [ЗО.ХІ (12.ХІІ) 1884, хутір Ро- 
гізний, тепер с-ще Рогізне Сумсько¬ 
го р-ну Сум. обл. УРСР — 15.IX 
1937] — український рад. геолог, 
академік АН УРСР (з 1930). Після 
закінчення Петербурзького гірни¬ 
чого інституту провадив геол. 
дослідження у Сх. Сибіру і При¬ 
байкаллі. З 1918 — зав. петрогра¬ 
фічною секцією Геологічного ко¬ 
мітету в Петрограді, одночасно 
(з 1919) — викладач гірничого 
ін-ту. З 1921 працював на Україні. 
Досліджував Криворізький залізо¬ 
рудний басейн, рудопрояви Наголь- 
ного кряжа і нафтогазоносність 
Дніпровсько-Донецької западини. 
З 1926 — помічник директора 
Геол. к-ту. З 1934 — директор 
Ін-ту геол. наук АН УРСР і про¬ 
фесор Київ, ун-ту, з 1935 — віце- 
президент АН УРСР. Осн. праці — 
з питань геол. будови і походжен¬ 
ня рудних родовищ, петрографії 
вивержених та метаморфічних гір¬ 
ських порід. 
СВІТЙЛЬНИК — прилад для 
штучного освітлення приміщень, 
відкритих просторів і окремих 
об’єктів; різновид освітлюваль¬ 
них приладів. Найдавнішими С. 
(епохи палеоліту) були неглибо¬ 
кі кам’яні каганці. В Старод. 
Греції і Римі користувались гли¬ 
няними і бронзовими С., в які нали¬ 
вали оливкову олію. В Старод. Ру¬ 
сі застосовували багатоярусні С.— 
у вигляді кількох глиняних блю¬ 
дець, закріплених одне над одним. 
Сучасний С. складається з освіт¬ 
лювальної арматури й одного або 
кількох джерел світла. Розріз¬ 
няють С. (мал.) для загального 
і місцевого освітлення. їх поді¬ 
ляють за способом установки 
(напр., підвісні, настінні, консоль¬ 
ні), за ступенем захищеності від 
пилу і вологи (відкриті, перекриті, 
водонепроникні тощо). Створено 
вибухозахищені С. Є унікальні 
С., що мають велику художню 
цінність, напр. люстри Московсь¬ 
кого Кремля, Ермітажу. На Ук- 
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раїні С. випускають з-ди Донець¬ 
ка, Жданова, Києва тощо. Див. 
також Світлотехніка. 
світГння м<Зря — явище, що 
зумовлюється наявністю в поверх¬ 
невих шарах води організмів, здат¬ 
них до біолюмінесценції; спосте¬ 
рігається вночі. Морські організ¬ 
ми випромінюють світло здебіль¬ 
шого під впливом різних подраз¬ 
ників (напр., руху води в зоні 
прибою, від ходу корабля та ін.). 
Розрізняють іскристе С. м., харак¬ 
терне для планктонних (див. 
Планктон) організмів розміром 
до 5 мм, світіння спалахами — для 
організмів розміром понад 1 см 
та розлите, т. 3. молочне, С. м., 
що зумовлюється життєдіяльністю 
певних бактерій і не залежить від 
зовн. подразників. С. м. іноді 
охоплює площі до сотень км^ або 
має вигляд окремих плям, смуг. 
С. м. найчастіше спостерігається в 
Біскайській та Аденській затоках, 
біля узбереж Індії, Пд. Африки 
та ін.; в СРСР — в Чорному та 
Охотському морях. 
СВІТІННЯ нічнбго нЄба — 
сукупність СВІТЛОВИХ ЯВИЩ, ЩО 
спостерігаються па тлі нічного неба 
і зумовлюють його яскравість у 
ясну безмісячну ніч. Під впливом 
сонячного корпускулярного ви¬ 
промінювання та ін. процесів у 
верхніх шарах атмосфери утворю¬ 
ються полярні сяйва і спостеріга¬ 
ється власне світіння атмосфери 
Землі. С. н. н. визначається також 
зодіакальним світлом, протисяй- 
вом та випромінюванням і розсію¬ 
ванням світла зірок у космічному 
просторі. Л. С. Рибиенко. 
СВІТГННЯ ОРГАНГЗМІВ — те 
саме, що й біолюмінесценція. 
СВІТЛЙЦЬКИЙ Григорій Петро¬ 
вич [15 (27).ІХ 1872, Київ — 28.VII 
1948, там же] — укр. рад. живопи¬ 
сець, нар. художник УРСР (з 
1946). В 1889—93 навчався в Київ, 
рисувальній щколі М. Мурашка, 
1893—1900 — в петерб. АМ у І. 
Рєпіна, М. Кузнецова\ працював 
у майстерні А. Куїнджі, з яким 
у нього склалися дружні взаєми¬ 
ни. У 1918 експонував свої кар¬ 
тини на виставці Товариства 
передвижників. Член АХЧУ. 
Був музикантом, композитором, 
значну частину творів тематично 
пов’язував з музикою (чМісячна 
ніч», <3 осінніх пісень», чВечірні 
мелодії», чЕлегія»). В дожовтне¬ 
ві часи написав жанрові картини 
(чДо міста», 1907; чМузиканти», 
19І2), сповнені глибокого соціаль¬ 
ного змісту. Після Великої Жовтн. 
соціалістичної революції створив 
картини, в яких відобразив події 
громадянської війни (чСільрада», 

Г. П. Світлицький. Київ. Поділ. 1924. 

1918; -і Аграрне питання», 1919; 
чПерехід богунців через Дніпро», 
1928) та соціалістичного буд-ва 
(пейзажі чГідроелектростанція» та 
чКолгосп у цвіту», обидва — 1935; 
чРідний край», 1945). Автор ба¬ 
гатьох портретів, у т. ч. компози¬ 
ційних (чВ. І. Ленін слухає ,,Апа¬ 
сіонату “ Бетховена», 1938—47; 
чП. І. Чайковський на Україні», 
1939), ліричних пейзажів (чХата 
Т. Г. Шевченка в Кирилівці», 1895; 
чЗимовий пейзаж», 1920; чКиїв. 
Поділ», 1924; чНад Дніпром», 
1939; чХмари», 1947). Твори С. 
зберігаються в ДМУОМ у Києві, в 
музеях Одеси, Х^кова, Сум 
та Меморіальному будинку-музеї 
Г. П. Світлицького у Києві (від¬ 
крито 1958), де 1972 встановлено 
бюст художника (скульптор М. 
Вронський). В 1946—47 викладав 
у Київ, художньому ін-ті (з 1947 — 
професор). Іл. див. на окремому 
аркуші, с. 48-;-49. 
Літ.: Бутник-Сіверський Б. Григорій 
Петрович Світлицький. К., 1958; 
Григорий Петрович Светлицкий. Ка¬ 
талог. К.. 1973. Р. М. Гуляницька. 

СВГТЛО — електромагнітне ви¬ 
промінювання, яке сприймається 
людським оком. Спектр такого 
випромінювання відповідає об¬ 
ласті електромагнітних хвиль з 
довжиною прибл. 400—750 нм. 
У поняття чсвітло» включають 
ультрафіолетову та інфрачерво¬ 
ну частини спектра, що приляга¬ 
ють до видимої області, оскільки 
вони досліджуються спільними оп¬ 
тичними методами (див. Оптика). 
С. має подвійну (корпускулярно- 
хвильову) природу, яка, згідно з 
уявленнями квантової механіки, 
властива всім об’єктам мікросвіту. 
При дифракції, інтерференції 
світло та ін. явишах, пов’язаних 
з його поширенням, виявляються 
хвильові властивості С. Корп>гску- 
лярні (фотонні) властивості С. 
пояснюють фотоефект, фотолю¬ 
мінесценцію та ін. явища, зумов¬ 
лені його взаємодією з речовиною. 
Про основні явища, характерні для 
С., див. також Заломлення світла, 
Поглинання світла, Розсіяння 
світла. Рефракція світла та ін. 

/. С. Горбань. 

чСВГТЛО» — педагогічний жур¬ 
нал буржуазно-ліберального на¬ 
пряму для сім’ї і школи. Вихо¬ 
див 1910—14 в Києві укр. мовою. 
На його сторінках висвітлювалися 
питання навчання та виховання 
дітей, друкувалися статті про ук¬ 
раїнську культуру, досягнення 
науки тощо. 
чСВГТЛО» — щотижнева газета, 
неофіційний орган КПЗУ. Вихо¬ 
дила з 24.ПІ 1925 до 18. IX 1928 
у Львові (вийшло 139 номерів). 
Наприкінці 1927 чС.» опинилося в 
руках націонал-ухильницької гру¬ 
пи в КПЗУ. У вересні 1928 від¬ 
новлено революц. напрям газети. 
Видання заборонив польс. бурж. 
уряд. 
чСВіТЛО» — укр. прогресивна га¬ 
зета в Аргентіні. Виходила 1935— 
49 в Буенос-Айресі. Широко вис¬ 
вітлювала питання екон. і куль¬ 
тур. розвитку Рад. Союзу, зокре¬ 
ма Рад. Уіфаїни, інформувала чи¬ 
тачів про боротьбу трудящих Зх. 
України за возз’єднання в єдиній 
Укр. Рад. державі. Газета викри¬ 
вала запроданську діяльність укр. 

бурж. націоналістів, вела бороть¬ 
бу проти фашизму і реакції, за 
мир і дружбу між народами. 
В 1943, після державного перево 
роту в Аргентіні, газету було за¬ 
крито. Видання її відновлено 1946. 
В кін. 1949 уряд Аргентіни забо¬ 
ронив випуск газети. 

СВІТЛОБОЯЗНЬ, фотофобія - 
підвищена чутливість ока до світ¬ 
ла (денного або штучного). Вияв¬ 
ляється в мимовільному змиканні 
або судорожному стискуванні по¬ 
вік, сльозотечі, супроводиться не¬ 
приємним відчуттям. Буває С. 
при запальних захворюваннях сли¬ 
зової облонки, рогівки, райдужної 
оболонки ока, при потраплянні 
в око дрібних сторонніх тіл, при 
деяких заг. інфекційних захворю¬ 
ваннях тощо. 
СВІТЛОВЙЙ ПОТІК — потуж¬ 
ність випромінювання світла, 
оцінювана за діянням на середнє 
людське око, спектральна чутли¬ 
вість якого стандартизована. До¬ 
рівнює добуткові сили світла 
І на просторовий тілесний кут со, 
в якому розглядуваний потік по¬ 
ширюється: Ф = /ш. Повний С. 
п., який випромінюється точковим 
джерелом, що має силу світла /. 
дорівнює Ф = Апі. Одиницею С. 
п. в Міжнародній системі одиниць 
(СІ) є люмен. Поряд з С. п. вико¬ 
ристовують променистий потік Р, 
що оцінюється за допомогою при¬ 
ладів (об’єктивно). Величини Ф і 
Р пов’язані співвідношенням: Ф = 
= КР, де К — світловий еквіва¬ 
лент потужності, залежний від 
довжини хвилі світла. 
СВІТЛОВЙЙ РІК — позасистем¬ 
на одиниця довжини; віддаль, яку 
проходить світло за тропічний 
рік. Позначається св. рік. С. р. 
дорівнює 63 240 астрономічним 
одиницям, 0,307 парсекам, 9,46 X 
X 10*^ км. 
СВІТЛОВІ ПРЙЛАДИ — прила 
ди для штучного освітлення, оііро 
мінення, світлової сигналізації, 
проекції тощо. До осн. частин С. п. 
належать штучні джерела світла, 
пристрої {лінзи, відбивачі, розсію- 
вачі тощо), що перерозподіляють 
світловий потік у належному 
напрямі, і конструкційні деталі 
(див. також Освітлювальна ар¬ 
матура). Розрізняють С. п., що 
максимально концентрують потік 
світла вздовж оптичної осі (див. 
Прожектор) або в малому об’ємі 
на деякій ділянці цієї осі (проек¬ 
ційні прилади, див. Проекційний 
апарат). Крім того, є С. п., що 
перерозподіляють світловий потік 
у великому тілесному куті (див. 
Світильник), Різновид С. п.— ос¬ 
вітлювальні прилади.С. п. засто 
совують на транспсшті, у пром-сті, 
кінематографії, побуті тощо. Див. 
також Світлолікування. 
СВІТЛОВСЗД, світлопровід, світ 
ловий хвилевод — пристрій (хви- 
левод) для спрямованого переда¬ 
вання на віддаль світлової енергії. 
Є С., що являють собою цилінд¬ 
ричні або конічні металеві трубки 
з полірованою внутр. поверхнею, 
всередині яких розміщені (зви¬ 
чайно через 50—100 м) лінзи або 
дзеркала (вони періодично виправ¬ 
ляють хвильовий фронт світлово¬ 
го пучка). С. бувають також у виг¬ 
ляді скляних стрижнів або тонких 

СВІТЛОВОД 

М. Г. Світальський. 

Г. П. Світлицький. 
Автопортрет. ^ Пастель, 
графітний олівець. 
1925. ДМУОМ у Києві 
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СВІТЛОВОДСЬК 
ниток — волокон, вміщених в обо¬ 
лонку (див. Волоконна оптика). 
Багаторазово відбиваючись від сті¬ 
нок (оболонок), світло поширю¬ 
ється всередині С. на значну від¬ 
даль (до кількох кілометрів), не 
зазнаючи великих втрат. Застосу¬ 
вання С. сприяє підвищенню про¬ 
пускної здатності систем оптич¬ 
ного зв'язку, оскільки на ці при¬ 
строї не впливають зовн. перешко¬ 
ди. До того ж вони можуть витри¬ 
мувати високі та низькі т-ри. Світ¬ 
лово дами доцільно обладнувати 
місця (наприклад, цехи порохових 
з-дів), де використання ламп не¬ 
бажане. 
СВІТЛОВСЗДСЬК — місто облас¬ 
ного підпорядкування Кіровогр. 
обл. УРСР, райцентр. Пристань 
на Кременчуцькому водосховищі. 
Залізнич. ст. 50 тис. ж, (1982). У 
1961, внаслідок приєднання до с-ща 
гідробудівників Кременчукгесбуду 
(засн. 1954) міст Новогеоргіївська 
(засн. у 80-х рр. 17 ст.), що був пе¬ 
ренесений із зони затоплення, і 
крилова (засн. в кін. 12 ст.) та с. 
Табурища (відоме з 2-ї пол. 17 ст.), 
виникло місто, яке 1962 названо 
Кремгес. З 1969 має сучас. назву. 
Рад. владу в цих населених пунк¬ 
тах встановлено в січні 1918. У 
місті — Кременчуцька ГЕС іме¬ 
ні 50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Підпри¬ 
ємства кольорової металургії (з-ди 
чистих металів і твердих сплавів), 
виробниче об’єднання чДніпроенер- 
гобудіндустрія>, меблева ф-ка то¬ 
що. Комбінат побутового обслуго¬ 
вування. Заг.-тех. ф-т Харків, 
ін-ту радіоелектроніки, 13 заг.- 
осв., 2 муз. і 2 спорт, школи; 5 
лік. закладів, у т. ч. лікарня; 
турбаза -«Славутич»-. Палац та бу¬ 
динок культури, кінотеатр, 39 
бібліотек. У с. Табурищі народи¬ 
лись укр. партизан. Герой Рад. 
Союзу А. К. Цимбал, укр. рад. 
поет В. В. Соколов. У м. Ново- 
георгіївську народився рад. уче¬ 
ний у галузі агротехніки цукрових 
буряків Б. Я. Варшавський. На 
будівництві Кременчуцької ГЕС 
бували письменники В. Л. Васи- 
левська, О. П. Довженко, О. Є. 
Корнійчук та ін. 
СВІТЛОВбДСЬКИЙ РАЙбН — 
у пн.-сх. частині Кіровогр. обл. 
УРСР. Утворений 1931. Площа 
1,2 тис. км^ Нас. 21,8 тис. чол. 
(1982). У і)айоні — 33 населені 
пункти, підпорядковані 11 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Світловодськ. С. р. розташова¬ 
ний у межах Придніпровської 
височини. Корисні копалини: гра¬ 
ніт, пісок^ глини гончарні, мергель, 
буре вугілля. Пн. межа району 
проходить по Кременчуцькому 
водосховищу на Дніпрі. Тер. ра¬ 
йону тече р. Цибульних (прит. 
Дніпра). Грунти в осн. чорнозем¬ 
ні й сірі опідзолені. Лежить у лі¬ 
состеповій зоні. Ліси (дуб, граб, 
клен, ясен) займають 17,2 тис. га. 
Осн. пром. і культур, центр райо¬ 
ну — місто обл. підпорядкування 
Світловодськ. Комбінат побутово¬ 
го обслуговування (Світловодськ) 
та З будинки побуту. Спеціаліза¬ 
ція с. г.— землеробство зерново¬ 
го, тваринництво м’ясо-мол. на¬ 
прямів. Площа с.-г. угідь 1981 
становила 53,3 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 43,1 тис. га. Гол. культу¬ 

ри: озима пшениця, кукурудза, 
картопля, овочеві та кормові (гол. 
чин. багаторічні трави). Скотарст¬ 
во, свинарство, птахівництво. У 
С. р.— 10 колгоспів, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія. Заліз¬ 
нична ст. Світловодськ. Автомоб. 
шляхів — 213 км, у т. ч. з твер¬ 
дим покриттям — 177 км. У ра¬ 
йоні — 17 заг.-осв. шкіл; 28 лік. 
закладів, у т. ч. 2 лікарні; дитячий 
санаторій (с. Озера). На березі 
Кременчуцького водосховища — 

будинки відпочинку, пансіонати, 
туристські бази, піонерські табо¬ 
ри. 11 будинків культури, 13 клу¬ 
бів, 36 кіноустановок, 28 б-к. У 
с. Таловій Балці С. р. народилися 
укр. рад. лісівник і ентомолог 
3. С. Голов'янко та укр. рад. 
літературознавець О. К. Рома- 
новський. У С. р. видається газ. 
«Наддніпрянська правда»- (з 1930). 

- В. М. Сідун, 
СВІТЛОДАрСЬКЕ — селище 
МІСЬКОГО типу Донец. обл. УРСР, 
підпорядковане Дебальцівській 
міськраді, за 21 км від залізнич. 
ст. Дебальцеве. 11,2 тис. ж. (1982). 
У селищі — Вуглегірська ДРЕС 
імені ХХУ з’їзду КПРС, під¬ 
приємства побутового обслугову¬ 
вання, 2 заг.-осв. та музична шко¬ 
ли, лік. комплекс, поліклініка, 
профілакторій, клуб, кінотеатр, 
4 б-ки. Виникло 1970 в зв’язку 
з буд-вом ДРЕС. 
світлодірди, світловипромі- 
нювальні діоди — напівпровідни¬ 
кові прилади, що перетворюють 
електричну енергію на енергію оп¬ 
тичного випромінювання. Дія С. 
грунтується на явищі випроміню¬ 
вальної рекомбінації електронів і 
дірок провідності, що проявля¬ 
ється в люмінесценції, зокрема в 
напівпровідниках з електронно- 
дірковим переходом або гетеро- 
переходом. С. емітує некогерент- 
не випромінювання, що має від¬ 
носно вузький частотний спектр, 
і тому в видимій області сприйма¬ 
ється як однокольорове, його ко¬ 
лір залежить від матеріалу. Напр., 
фосфід галію (ОаР), легований 
азотом (К), випромінює зелене 
світло. У кращих зразків С. яск¬ 
равість випромінювання дорів¬ 
нює 10^ кд/м^. Напівпровіднико¬ 
вому кристалу С. надають форми 
пластинки аоо півсфери. Коефі¬ 
цієнт корисної дії С. з напівсфе- 
ричною формою досягає 40%. С. 

застосовують в електронних го¬ 
динниках, оптичній локації, оп¬ 
тичному зв'язку, оптоелектро¬ 
ніці. 
СВІТЛОКОПІЮВАННЯ діазо- 
типне — див. Діазокопіювання. 
СВІТЛОКУЛЬТ^РА — вирощу¬ 
вання рослин повністю або част¬ 
ково при штучному освітленні. 
С. застосовують для вирощуван¬ 
ня овочевих і квіткових культур 
узимку і рано навесні, а також 
при наук, дослідженнях. Для С. 
з метою освітлення звичайно ви¬ 
користовують лампи розжарюван¬ 
ня, люмінесцентні, ксенонові, ртут¬ 
ні, які забезпечують інтенсивність 
випромінювання ЗО—150 вт/м^ (за¬ 
лежно від виду або сорту рослин) 
у фізіол. діапазоні спектра 
(380—710 нм). Для поглинання 
надмірної кількості інфрачерво¬ 
ного та ультрафіолетового промін¬ 
ня використовують світлофільтри 
із шару проточної води. Найбіль¬ 
ший врожай звичайно одержують 
при довжині світлового дня 16— 
18 годин. Вперше штучне освіт¬ 
лення (гасові лампи) для в-ирощу- 
вання рослин застосував А. С, 
Фамінцин 1868. 
СВІТЛОЛІКУВАННЯ, фаготе¬ 
рапія — розділ фізіотерапії’, за¬ 
стосування з лікувально-профі¬ 
лактичною метою сонячного світла 
(див. Сонцелікування) або світла 
від штучних джерел. До останніх 
відносять апарати для опроміню¬ 
вання інфрачервоним і видимим 
промінням (випромінювач інфра¬ 
червоного проміння — солюкс-лам¬ 
па Мініна, світлові ванни різної 
будови з лампами розжарювання), 
а також ртутно-кварцові лампи 
для ультрафіолетового опроміню¬ 
вання. Фізіологічна дія інфрачер¬ 
воного проміння заснована на теп¬ 
ловому ефекті. Підвищення т-ри 
ділянки тіла, яке викликає це 
опромінювання, зумовлює приско¬ 
рення процесів обміну в тканинах, 
рефлекторне розширення судин, 
що поліпщує живлення тканин, 
розсмоктування інфільтратів то¬ 
що. Під впливом ультрафіолето¬ 
вого опромінювання в шкірі ут¬ 
ворюються біологічно активні ре¬ 
човини (гістамін, вітамін П), які 
викликають підвищення опірності 
до інфекцій, нормалізують обмін¬ 
ні процеси тощо. Ультріафіолето- 
ве проміння не викликає відчуття 
тепла, однак через 2—6 годин на 
ділянці шкіри, яка зазнавала опро¬ 
мінювання, з’являється почерво¬ 
ніння (еритема). Ступінь почер¬ 
воніння залежить як від інтенсив¬ 
ності опромінювання, так і від 
чутливості шкіри. В домашніх 
умовах за призначенням лікаря 
можливе користування лише лам¬ 
пою Мініна (лампою розжарюван¬ 
ня з рефлектором), при цьому 
треба дотримуватися режиму і 
правил опромінювання. Апарата¬ 
ми для С. обладнані фізіотера¬ 
певтичні кабінети лікарень, по¬ 
ліклінік, санаторіїв та ін. ліку¬ 
вально-профілактичних закладів. 
С. застосовують для прискорення 
регенеративних процесів при різ¬ 
них травмах, відмороженнях, для 
прискорення розсмоктування ін¬ 
фільтратів, при лікуванні фурун¬ 
кульозу, бешихи, невралгій, арт¬ 
ритів, для запобігання і лікуван¬ 
ня рахіту тощо. Протипоказання 
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для С.: активна форма туберку¬ 
льозу, новоутвореття, виражена 
серцево-судинна недостатність, гі¬ 
пертонічна хвороба 2—3-ї стадії, 
світлобоязнь, підвищена функ¬ 
ція щитовидної залози, захворю¬ 
вання нирок з недостатністю функ¬ 
ції тощо. 
СВІТЛОЛіЬБНІ РОСЛЙНИ, ге¬ 
ліофіти — рослини, які потребують 
для свого розвитку багато світла. 
Листки С. р. містять менше хлоро¬ 
філу і мають більш активне .ди¬ 
хання, ніж листки тіньовитри¬ 
валих рослин. У С. р. із збільшен¬ 
ням інтенсивності освітлення збіль¬ 
шується швидкість фотосинтезу, 
максимум якої спостерігається на 
прямому сонячному світлі. С. р. 
є сосна, береза, дуб, модрина, 
горобина, більшість злаків тощо. 
С ВІТ Л О С ЙЛ А — характеристи¬ 
ка оптичного приладу, яка дорів¬ 
нює відношенню освітленості зо¬ 
браження предмета, створюваного 
приладом, до яскравості пред¬ 
мета. Напр., для об'єктива С. ста¬ 
новить т5/Р, де — фокусна від¬ 
даль, 5 — площа отвору апер¬ 
турної діафрагми, т < 1 — коеф. 
пропускання об’єктива, що за¬ 
лежить від втрат, пов’язаних з 
відбиттям світла і поглинанням 
світла в об’єктиві. Іноді за С. 
вважають величину відносного от¬ 
вору — відношення діаметра мак¬ 
симальної діафрагми об’єктива до 
його фокусної віддалі. 
СВІТЛОТЕХНІКА — галузь нау¬ 
ки і техніки, пов’язана з пробле¬ 
мами одержання й застосування 
світла. Першими джерелами світ¬ 
ла, що ними користувалися в дав¬ 
нину, були вогнища та запалені 
скалки з сухого дерева. Згодом 
з’явилися світильники, в яких 
полум'я підтримувалось на кінці 
пучка вовни (або гноту з ткани¬ 
ни), зануреного в жир або олію. 
З 17 ст. почались наук, досліджен¬ 
ня в галузі С. (праці X. Гюйгенса, 
І. Ньютона, ^П. Бугера, М. В. 
Ломоносова, Й. Г. Ламберта, 7. 
Юнга, В. В. Петрова та ін. вче¬ 
них). З серед. 19 ст. з освітлюваль¬ 
ною метою використовували гас. 
Конструкцію однієї з перших га¬ 
сових ламп запропонував львів¬ 
ський аптекар І. Лукашевич. У 
1872 О. М. Лодигін створив лампу 
розжарення, яку вдосконалив Т. 
Едісон. Пізніше (1876) П. М. Яб- 
лочков винайшов дзпгову вугільну 
лампу (свічка Яблочкова). В по¬ 
дальшому були розроблені люмі¬ 
несцентні лампи, газорозрядні 
лампи високого тиску, металога- 
логенні лампи та ін. Розвиток С. 
сприяв становленню електроніки. 
В С. виділяють освітлювальну 
техніку, засоби якої використову¬ 
ють для освітлення (див. також 
Світлові прилади), техніку світ¬ 
лосигнальну — для оптичної сш- 
налізації (див. також Семафор, 
Світлофор, Маяк), а також опро- 
мінювальну техніку, застосовува¬ 
ну при світлолікуванні, знезара¬ 
жуванні води і харч, продуктів, 
сушінні лакофарбових покриттів 
тощо. Крім того, до С. належать 
світлопроекційна техніка, викори¬ 
стовувана при кінозніманні, копі¬ 
юванні (див. Кінокопіювальний 
апарат. Копіювальний апарат) 
та проецікшанні (див. Кінопро¬ 
екційний апарат. Проекційний 

апарат), і техніка світловимірю¬ 
вальна (див., напр., Фотометрія). 
Важливими галузями є будівель¬ 
на С. (див. Будівельна фізика), 
а також С., пов’язана з перетво¬ 
ренням енергії світла на ін. види 
енергії. Значний вклад в розви¬ 
ток С. внесли С. І. Вавилов, 
М. А. Шателен та ін. рад. вчені. 
Проблеми С. досліджують у Все¬ 
союзному н.-д., проектно-конструк¬ 
торському і технологічному світ- 
лотех. ін-ті (Москва), Всесоюзно¬ 
му н.-д., проектно-конструкторсь¬ 
кому і технологічному ін-ті джерел 
світла (Саранськ), Московському 
енергетичному ін-ті. Питання С. 
розглядаються, зокрема, в гологра¬ 
фії, інфрачервоній техніці, кван¬ 
товій електроніці, оптоелектро¬ 
ніці, обчислювальній техніці 
(оптична пам’ять), висвітлюються 
в наук.-тех. журналі чСветотехни- 
ка». СРСР — член Міжнар. ко¬ 
місії по освітленню і Міжнар. 
електротехнічної комісії. Засоби 
С. застосовуються в усіх галузях 
пром-сті, сільського г-ва, у мис¬ 
тецтві (див. Кольоромузика), зв’яз¬ 
ку (див. Оптичний зв'язок), кі¬ 
нематографії, у військ, справі, по¬ 
буті, на транспорті тощо. 
Літ.: Гуторов М. М. Основи светотех- 
ники и источники света. М., 1968; 
Гусев Н. М., Макаревич В. Г. Свето- 
вая архитектура. М., 1973; Карякин 
Н. А. Световьіе прибори. М., 1975. 

В. В. Платпнов. 
СВІТЛОТЕХНГЧНОГ ПРО¬ 
МИСЛОВОСТІ ВСЕСОЮЗНИЙ 
П Р ОЄК Т Н О-КО Н С ТРУ К Т ОР¬ 
СЬКИЙ І ТЕХНОЛОГГЧНИЙ 
ІНСТИТУТ, ВПКТІсвітло — уста- 
нова електротехнічної промисло¬ 
вості СРСР. Заснований 1976 в 
Тернополі на базі Спеціально¬ 
го конструкторсько-технологічного 
бюро комплексної технології світ¬ 
лотехніки, організованого 1971. В 
складі ін-ту (1982) три дослідно- 
технологічні відділи, вісім кон¬ 
структорських відділів, відділ ав- 
том. систем кер5гвання, дослідно- 
експериментальнпЛ відділ. Осн. 
напрями діяльності ін-ту: створен¬ 
ня комплексно-механізованих і ав¬ 
томатизованих виробництв висо¬ 
коефективного електроустаткуван¬ 
ня; розробка перспективних тех¬ 
нологічних процесів, засобів їхньо 
го оснащення; створення автома¬ 
тизованих систем керування ви¬ 
робництвом. в. о. Шевченко. 

СВІТЛОТГНЬ — розподіл освіт¬ 
лених і темних зон на поверхні 
об’єкта, зумовлений його фор¬ 
мою, фактурою, освітленням. Дає 
змогу зорово сприймати об’єм і 
рельєф поверхні. В живописі та 
графіці — один з виражальних 
засобів, завдяки розподілу різ¬ 
них за яскравістю кольорів зоб¬ 
ражений предмет може сприйма¬ 
тися об’ємним, оточеним світло- 
повітряним середовищем. 
СВІТЛОФГЛЬТР — пристрій, 
яким змінюють енергію оптичного 
випромінювання {світла), а та¬ 
кож його спектральний склад з 
метою виділення окремих ділянок 
спектра. В С. використовують яви¬ 
ща поглинання світла (абсорбцій¬ 
ні С.), відбиття світла (відбивні 
С.), інтерференції світла (інтер¬ 
ференційні С., мал.), дисперсії 
світла (дисперсійні С.), поляри¬ 
зації світла (поляризаційні С.) 
та ін. Найпоширенішими є абсорб¬ 

ційні С., що їх виготовляють з КО“ 

льорового скла оптичного. Вони 
відзначаються сталістю спектраль¬ 
них характеристик, стійкістю до 
діяння світла і т-ри, високою оп¬ 
тичною однорідністю. С. викори¬ 
стовують у кольоровій фотографії, 
при підводному кінозніманні, у 
кольоровому кіно, світлотехніці, 
фотометрії, інфрачервоній, уль¬ 
трафіолетовій і люмінесцентній 
мікроскопії тощо. 
СВІТЛОФбР — сигнальний світ¬ 
ловий пристрій, яким регулюють 
рух на вулицях, автомобільних 
шляхах та залізницях. Розрізня¬ 
ють С. (мал.): кольорові, що сиг¬ 
налізують різноколірними вогня¬ 
ми — червоним, жовтим, зеленим, 
а також місячно-білим і (іноді на 
залізницях) синім; позиційні, що 
подають сигнали відповідним роз¬ 
міщенням одноколірних вогнів, 
та комбіновані — з поєднанням 
кольорових і позиційних сигналів. 
Для регулювання дорожнього ру¬ 
ху використовують триколірні С. 
з єдиним для всіх країн світу роз¬ 
міщенням сигналів (зверху вниз) — 
червоний, жовтий, зелений (від¬ 
повідно до міжнародної < Конвен¬ 
ції про дорожні знаки і сигнали», 
1968). С. бувають: лінзові (з ок¬ 
ремою оптичною системою для кож¬ 
ного сигналу, найпоширеніші) й 
прожекторні (з заг. оптичною си¬ 
стемою й поворотними світлофіль¬ 
трами)] з однією — п’ятьма сек¬ 
ціями (залежно від числа сигналів), 
їх встановлюють (підвішують) на 
перехрестях вулиць, автомагістра¬ 
лях, пішохідних переходах. Вони 
належать до засобів колійного ав¬ 
тоблокування, видимої залізнич¬ 
ної сигналізації, локомотивної сиг¬ 
налізації. Більшість з них облад¬ 
нують пристроями, що автоматич¬ 
но керують зміною сигналів. Впер¬ 
ше прототип С.— пристрій сема¬ 
форного типу — було встановле¬ 
но 1868 у Лондоні. Електр. С. з 
зеленим і червоним сигналами й 
ручним керуванням почали засто¬ 
совувати на поч. 20 ст. у США. 
Перший триколірн^ій С. встанов¬ 
лено 1918 у Нью-Йорку, у Моск¬ 
ві — 1930. Див. також Правила 
дорожнього руху. 
СВІТЛОЧУТЛЙВІСТЬ фотогра¬ 
фічна — здатність фотографічно¬ 
го матеріалу створювати зображен¬ 
ня під впливом світла і наступного 
проявлення фотографічного] кіль¬ 
кісна міра цієї здатності, що виз¬ 
начається переважно за оптичною 
густиною фотографічного шару 
(шарів) і служить для знаходжен¬ 
ня правильної експозиції при зні¬ 
манні або копіюванні. Фотогра¬ 
фічний матеріал вважається тим 
чутливішим, чим менша потрібна 
експозиція. В найпоширеніших га- 
логеносрібних фотогр. матеріалах 
С. визначається особливостями 
поглинання світла в кристалічній 
гратці галогеніду срібла і в шарі 
сенсибілізатора (див. Сенсибіліза¬ 
ція у фотографії), фотоефектом 
в гратці галогеніду срібла, ступе¬ 
нем вибірності фотографічного 
проявлення тощо. В СРСР С. 
виражають в згмовних одиницях 
ГОСТу, що проставляються на 
упаковці або в паспорті фотома¬ 
теріалу. 
СВІТЛЯКбВІ (Ьатругісіае) — 
родина жуків. Тіло самців (довж. 

СВІТЛЯКОВІ 

Дорожній світлофор 
з табло відліку часу. 

\ '/"А '/''/■ ./І 

Інтерференційний 
світлофільтр: 
/ — скляна пластинка; 
2 — шар срібла; 
? — шар діелектрика. 

Світлякові. 
Світляк звичайний: 
/ — самець; 
2 — самка. 
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СВІТНІСТЬ 
до 15 мм) видовжене, забарвлен¬ 
ня темне; самки безкрилі, личин- 
коподібні. Дорослі комахи, особ¬ 
ливо самки, личинки та яйця ма¬ 
ють здатність світитися (див. 
Біолюмінесценція) — звідки й наз¬ 
ва. Зустрічаються у вологих міс¬ 
цях, активні вночі. Личинки хи¬ 
жаки, живляться переважно мо¬ 
люсками. Дорослі майже не жив¬ 
ляться. Бл. 2000 видів, поширених 
на всіх материках, крім Антарк¬ 
тиди. В СРСР — понад 20 видів. 
На Україні найпоширеніші світ¬ 
ляк звичайний, або вели¬ 
кий (Ьатругіз посіііиса), і світ¬ 
ляк яскравий.* (РЬаазіз зріеп- 
сіісіиіа). О. П. Кришталь. 
СВГТНІСТЬ — оптична характер 
ристика поверхневої інтенсивності 
світлового потоку, випроміш(> 
ваного з даної точки поверхні ті¬ 
ла. Дорівнює відношенню світ¬ 
лового потоку, що надходить від 
малого елемента поверхні, в яко¬ 
му міститься ця точка, до площи¬ 
ни цього елемента. Одиницею С. 
в Міжнародній системі одиниць 
(СІ) є люмен на квадратний метр 
(лм/м^). 
СВГТНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНА — 
фіз. величина Ше)і яка дорівнює 
відношенню енергії електромаг¬ 
нітних хвиль у діапазоні частот 
V {довжин хвиль X) від 0 до оо, 
випромінюваних з поверхні тіла 
за деякий відрізок часу, до площи¬ 
ни цієї поверхні і до цього відріз¬ 
ка часу. Спектральною 
густиною С. е. наз. фіз. ве¬ 
личину Гу (г;^), що дорівнює по¬ 
тужності випромінювання з оди¬ 
ниці площі поверхні тіла в одинич¬ 
ному інтервалі частот (довжин 
хвиль). Зв’язок між Ке, Гд,, має 
вигляд: 

оо оо 

к. = і Му = ^ 
0 0 

у Міжнародній системі одиниць 
(СІ) Ке вимірюється в Вт/м^, — 
в Вт с/м^, — в Вт/м^. С. е. 
часто наз. випромінювальністю. 
СВГТНІСТЬ ЗОРГ — величина 
світлового потоку, що його ви¬ 
промінює зоря в одиничному ті¬ 
лесному куті. Залежно від прий¬ 
мача випромінювання розрізня¬ 
ють С. 3. візуальну, фото¬ 
графічну (що стосується ви¬ 
промінювання зорі у відповідній 
області спектра) та б о л о мет¬ 
ри ч н у (що стосується повного 
випромінювання зорі на всіх час¬ 
тотах її спектра). За одиницю С. з. 
звичайно беруть болометричну світ¬ 
ність Сонця, що дорівнює 3,86 X 
X 10” Вт. Світність найслабкі- 
шої з відомих зір ^ 10~^, а най¬ 
яскравішої — 5-10® світності 
Сонця. С. 3. ^ пов’язана з а.бс. 
зоряною величиною М залежністю 
М = —2,5 + А,11. 
СВІТОВА ЕКОНОМГЧНА КРЙ- 
ЗА — див. Економічні кризи. За¬ 
гальна криза капіталізму. 
СВІТОВА СИСТЕМА КАПІТА- 
ЛГЗМУ — сукупність екон., по¬ 
літ., ідеологічних та інших відно¬ 
син між країнами з капіталістич¬ 
ним суспільним ладом. Матері¬ 
альною основою С. с. к. є капіта¬ 
лістична систем світового гос¬ 
подарства. Соціально-економічна 

суть С. с. к. визначається пану¬ 
ванням приватної капіталістичної 
власності на засоби виробництва, 
відносин експлуатації людини лю¬ 
диною, системою екон., соціально¬ 
го і політ, гніту, імперіалістичною 
політикою неоколоніалізму від¬ 
носно країн, що розвиваються, 
боротьбою проти країн соціаліс¬ 
тичної співдружності. Зароди¬ 
лася С. с. к. у 16—17 ст., коли від¬ 
бувався процес утворення світо¬ 
вого ринку, формування її завер¬ 
шилося на поч. 20 ст. з перетво¬ 
ренням домонополістичного капі¬ 
талізму на монополістичний, ч Ка¬ 
піталізм переріс у всесвітню систе¬ 
му колоніального гноблення і фі¬ 
нансового придушення жменькою 
,,передових“ країн гігантської біль¬ 
шості населення землі> (Ленін В. І. 
Повне зібр. тв., т. 27, с. 287). З 
перемогою Великої Жовтн. соціа- 
лістич. революції і початком за¬ 
гальної кризи капіталізму С. с. к. 
перестала бути загальнопланетар- 
ною, всеохоплюючою, а поглиблен¬ 
ня заг. кризи, утворення світової 
системи соціалізму привело до 
дальшого ослаблення С. с. к. Ха¬ 
рактерними особливостями розвит¬ 
ку С. с. к. в сучас. умовах є кон¬ 
центрація продуктивних сил у 
небагатьох імперіалістичних краї¬ 
нах, величезний розрив у рівнях 
екон. розвитку промислово розви¬ 
нутих капіталістичних д-в і країн, 
що розвиваються, наростання кла¬ 
сової боротьби в них, жорстока 
конкурентна боротьба монополій 
за ринки збуту, за сфери прикла¬ 
дення капіталу тощо. 
В умовах науково-технічної ре¬ 
волюції значно прискорився процес 
інтернаціоналізації всього госпо¬ 
дарського життя С. с. к., оскільки 
продуктивні сили ще більше, ніж 
раніше, переросли межі окремих 
д-в, посилилася потреба в міжнар. 
спеціалізгщії та кооперуванні ви¬ 
роби., в міжнар. обміні досягнен¬ 
нями наук.-тех. прогресу. Інтер¬ 
націоналізація госп. зв’язків в 
умовах сучас. капіталізму вияв¬ 
ляється в антагоністично супереч¬ 
ливій формі зростаючого міжнар. 
переплетення монополістичного ка¬ 
піталу. Ні процеси інтегрсщії, ні 
класова заінтересованість імперіа¬ 
лістів в об’єднанні зусиль для бо¬ 
ротьби проти світового соціалізму 
не усунули суперечностей між ім¬ 
періалістичними д-вами. На поч. 
70-х рр. виразно визначились осн. 
центри імперіалістичного супер¬ 
ництва: СІЛА — Західна Європа 
(насамперед країни «Спільного 
ринку» — Європейського еконо¬ 
мічного товариства) — Японія. 
Між цими центрами дедалі за 
гострюються міжімперіалістичні 
суперечності, посилюється бороть¬ 
ба за ринки, за джерела сировини й 
енергії. Японські і західнонім. мо¬ 
нополії дедалі успішніше конку¬ 
рують з амер. капіталом, у тому 
числі на внутрішньому ринку СІЛА 
(див. Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981, с. 24). Загострю 
ються суперечності і всередині 
«Спільного ринку», воєнних імпе¬ 
ріалістичних блоків {НА ТО та 
ін.). Це суперництво відбувається 
перш за все за політ, і військ, геге¬ 
монію в капіталістичному світі та 
в окремих його регіонах. 
В епоху імперіалізму дедалі біль¬ 

ше виявляється реакційна суть 
С. с. к.: посилюється боротьба про¬ 
ти демократичних сил всередині 
країн капіталу, дедалі ширше роз¬ 
гортаються ідеологічні диверсії сві¬ 
тової реакції проти країн соціалі¬ 
стичної співдружності, міжнар. 
робітн. руху (див. Антикомууізм), 
екон. і політ, наступ на нац.-виз- 
вольний рух. Світовий капіталізм 
втягнув людство в гонку озброєнь, 
яка несе в собі загрозу існуванню 
людства (дїш. Мілітаризація ка¬ 
піталістичної економіки). Вели¬ 
чезні досягнення країн соціалістич¬ 
ної співдружності в соціально- 
екон. галузі, їхня миролюбна полі¬ 
тика, яку підтримують народи пла¬ 
нети, боротьба робітн. класу ка¬ 
піталістичних д-в, прогресивні пе¬ 
ретворення в країнах, що стали 
на некапіталістичний гилях роз¬ 
витку (див. Міжнародний кому¬ 
ністичний рух. Національно-виз¬ 
вольний рух), — все це розхитує 
С. с. к., поглиблює кризу світового 
капіталістичного господарства, яка 
виявляється в кризах економіч¬ 
них, зростанні бюджетних дефі¬ 
цитів, енергетичній кризі, ва¬ 
лютних та ін. потрясіннях. 
Літ.: Маркс К. Капітал,т. 3. Маркс К. 
і Енгельс Ф. Твори, т. 25; Ленін В. І. 
Імперіалізм, як найвища стадія капі¬ 
талізму. Повне зібрання творів, т. 27: 
Програма Комуністичної партії Ра¬ 
дянського Союзу. К., 1977; Матеріа¬ 
ли ХХУТ з’їзду КПРС. К., 1981; 
Міжнародна Нарада комуністичних 
і робітничих партій. Документи і ма¬ 
теріали. К., 1969; Мотмлев В. В. 
Мировое капиталистическое хозяйст- 
во: тенденции развития и противоре- 
чия. М., 1973; Бункина М. К. СІЛА — 
Западная Европа: новьіе тенденции в 
соперничестве. М., 1976; Будущее 
мировой акономики. Доклад группьі 
зкспертов ООН. Пер. с англ. М., 1979. 

^ С. В. Моиерний. 

СВІТОВА СИСТЕМА КАПІТА- 
лістйчного господарст¬ 
ва — див. Капіталістична систе¬ 
ма світового господарства. 
СВІТОВА система соціа- 
ЛГЗМУ — екон. і політ, система 
рівноправних суверенних держав, 
які йдуть ШЛ5ГХОМ соціалізму і ко 
мунізму: найважливіша складова 
частина світового революційного 
процесу. Матеріальною основою 
С. с. с. є світова система соціа¬ 
лістичного господарства. У сто 
сунках між країнами світо¬ 
вої соціалістшної співдружності 
вперше в історії сформувався 
новий, соціалістичний тип міжнар. 
відносин, що базується на принци¬ 
пах соціалістичного інтернаціо¬ 
налізму, повної рівноправності, 
взаємної поваги, незалежності і 
суверенітету, братерського спів¬ 
робітництва і взаємодопомоги. 
Формування і розвиток С. с. с.— 
велике істор. завоювання міжнар. 
робітн. класу, об’єктивний наслі¬ 
док світового революц. робітн. і 
комуністичного руху, боротьби тру¬ 
дящих за своє соціальне визволен¬ 
ня. С. с. с. є безпосереднім продов¬ 
женням справи Великої Жовтне¬ 
вої соціалістичної революції, що 
поклала початок загальній кризі 
капіталізму, епосі переходу люд¬ 
ства від капіталізму до соціалізму. 
Утворення С. с. с.— закономірний 
процес, який повністю підтверджує 
істор. висновок основоположників 
марксизму-ленінізму про немину¬ 
чість краху капіталізму і перемоги 
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ШКАЛА ГЛИБИН І ВИСОТ У МЕТРАХ 

Ер-Рутба 

Денаркаційна лінія, встановлена угодами про 
перемир'я в 1949 І 1950 рр 

Примітки І Цифрою 1 на картах позначено територію 
арабської держави 

2 Кордони держави Ізраїль дано відповідно до резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1947 р 

ЕКОНОМІЧНА КАРТА 

ДОДАТКОВІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

ПРОМИСЛОВІСГГЬ 

Виробництво мінеральних 
добрив Скляна І фарфоро-фаянсова 

□ Кустарне виробництво килимів 

Потужність електростанцій (у тис кВт) 

® 800 ® ВІД 63 до 200 ® ВІД 2 до 8 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

І-1 Зернові культури (пшениця, ячмінь) у поєднанні з бавовником. 
І-1 бо^вими. овочеЧЗаштанними. садівництвом, тваринництво 

г-1 Бавовництво на зрошуваних землях з посівами пшениці, ячменю, 
.* бобових культур 

Садівництво й городництво з посівами зернових (пшениця, ячмінь) 
[!□ І технічних (тютюн, бавовник) культур, тваринництво (велика рога¬ 

та худоба) 

1^1 Напівкочове й кочове скотарство (вівці, верблюди) 

Г' - З Маловикористовувані та невикористовувані землі 

Райони поширення 

Г дурри фісташки 

ф кунжуту 6 абрикоса 

_ Північна межа поширення фінікової пальми 
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ДОННІ ВІДКЛАДИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ 
140“ І»“ 

□ 

О 

ТЕРИГЕННІ ВІДКЛАДИ 
Мілководні (шельфові) пішаиі. 
алевритові, рідше—гравійно- 
галькові та пелітові 

Глибоководні-пелітові та 
алевритові 

БІОГЕННІ ВІДКЛАДИ 
Вапняні 

Мілководні 
І Коралово-водоростеві-масивиі 

(вапняки).детритові ВІД грубо¬ 
уламкових до пелітових 

Кремиисті та креинисто-глиннсті 

Глибоководні (пелагічні) 

Н|И Діатомові І 
і Пелітові, інколи- 
Г алевритові 

ДОДАТКОВ І 

_ Уламк 

Відклади, збагачені глауконітом [ -^/\ У 
І / І штрих 

ПОЗНАЧ ЕННЯ 

Уламковий матеріал, принесений кри¬ 
тому ЧИСЛІ айсбергами (густота 

штриховки відповідав інтенсивності 
надходження матеріалу) 

Межа поширення рифоутворюючих 
коралів 

О 

Черепашкові, мохуваткові.змішано- 
детритові. ІНКОЛИ- форамініферово- 
черепашкові-пішані та алевритові 

Глибоководні (пелагічні) 
Коколітово-форамініферові. місцями 
птероподові-пішані, алевритові й 
пелітові 

О 

Радіолярієві І 

ПОЛІГЕННІ ВІДКЛАДИ 

Глибоководні червоні глини 
(пелагічні) 

(Бітовий матеріал у вапняних 
відкладах 

Області інтенсивного надходження 
еолового матеріалу 

І Межа областей внутрішнього стоку 
І та безстічних областей 

[ГТТ| 3.л»он..,г.>и..і .ои.р,ц,І І «» І М«.«..ойоршо.«ж. 

ВІДКЛАДИ. ЗБАГАЧЕНІ ВУЛКАНО¬ 
ГЕННИМ МАТЕРІАЛОМ 

ЕЗ 1 Фосфоритові конкреції 1 
1 ІЗОЛІНІЇ швидкостей осадконагро- І 
1 мадження (мм/КХЮ років) | 

Осьові ліні! серединиоокеанічних 
хребтів (показані схематично) 

МАСШТАБ І 160000 000 
0 1600 3200 нм 

1 



соцгалгстичпог революції, про 
єднання зусиль країн і народів 
у процесі будівництва соціалізму 
1 комунізму. С. с. с. склалася після 
другої світової війни 1939—45. 
Розгром нім. фашизму і япон. 
мілітаризму при вирішальній ролі 
СРСР, визволення Рад. Армією 
від фашист, окупантів Центр, 
і Сх. Європи викликали могутнє 
піднесення пац.-визвольної бороть¬ 
би, прискорили визрівання умов 
для переходу на шлях соціалізму 
нових країн і народів. Внаслідок 
цього в ряді країн Європи та Азії 
виникли об’єктивні і суб’єктивні 
передумови для виходу з світової 
капіталістичної системи. У 2-й 
пол. 40-х рр. у ряді європ. і азіат, 
країн перемогли народно-демокра¬ 
тичні революції, які змели реак¬ 
ційні режими, привели до переходу 
влади в руки робітн. класу і тру¬ 
дящого селянства. До кінця 40-х 
рр. у більшості країн, що стали на 
шлях соціалізму, розв’язувалися 
загальнодемократичні, антиі мпері- 
алістичні, антифеодальні завдан 
ня, складалася і зміцнювалася 
революційно-демократична дик¬ 
татура пролетаріату і селян 
ства. За ініціативою комуністич¬ 
них і робітничих партій було здійс¬ 
нено глибокі екон. перетворення: 
проведено аграрні реформи, які 
ліквідували залишки феод, відно¬ 
син і велике землеволодіння, роз 
горнулася націоналізація пром-сті, 
банків і транспорту. Націоналі¬ 
зована власність стала основою 
держ. сектора в нар. г-ві. Поча¬ 
лися соціалістична індустріаліза¬ 
ція нар. г-ва і соціалістичні пере¬ 
творення в с. г. В ході нар.-демо¬ 
кратичних революцій комуністич¬ 
ні і робітн. партії завоювали авто¬ 
ритет у широких верствах населен¬ 
ня, що стало вирішальною умовою 
встановлення в кінці 40-х рр. дик¬ 
татури пролетаріату у формі 
нар. демократії (лив. Народно-де¬ 
мократична держава). Існування 
Рад. Союзу та його допомога знач¬ 
ною мірою полегшили й прискорили 
створення в нових країнах соціаліз¬ 
му власної індустрії, що забезпе¬ 
чило перемогу соціалістичних ви¬ 
робничих відносин, підвищення ма¬ 
теріального і культурного рівня 
життя трудящих. 
країни С. с. с. приступили до ство¬ 
рення нового ладу, перебуваючи 
на різному рівні екон. і політ, роз¬ 
витку. Це зумовило певні особли¬ 
вості форм соціалістичного будів¬ 
ництва в кожній з них. Водночас 
практика показала, що процеси 
соціалістичної революції і створен¬ 
ня нового ладу визначаються та¬ 
кими заг. закономірностями побу¬ 
дови соціалізму, як керівна роль ро 
біти, класу та його марксистсько- 
ленінських партій у процесі со¬ 
ціалістичної революції, встанов¬ 
лення диктатури пролетаріату, 
союз робітничого класу і селянст¬ 
ва, ліквідація капіталістичної влас¬ 
ності на засоби виробництва, екс¬ 
плуатації людини людиною і нац. 
гноблення, плановий розвиток нар. 
господарства, реконструкція с. г. 
на соціалістичних засадах, здійс¬ 
нення соціалістичної культур¬ 
ної революції, систематичне підви¬ 
щення матеріального рівня життя 
народу. До заг. закономірностей 
належать також рівноправність і 

дружба народів, захист завою¬ 
вань соціалізму, виховання нової 
людини, розвиток відносин між 
соціалістичними країнами на прин¬ 
ципах пролетарського, соціаліс¬ 
тичного інтернаціоналізму, зро¬ 
стання ролі марксистсько-ленінсь¬ 
ких партій у процесі соціалістич¬ 
ного і комуністичного будівництва, 
всебічне екон. співробітництво. 
Підкреслюючи основоположне зна¬ 
чення заг. закономірностей, мар- 
ксизм-ленінізм водночас враховує, 
що їхня дія втілюється в різних 
формах, які відповідають істор. 
умовам, нац. особливостям кож¬ 
ної країни. Заг. закономірності й 
специфічні риси будівництва со¬ 
ціалізму перебувають у нерозрив¬ 
ній єдності. Марксистсько-ленін¬ 
ські партії ведуть наступальну бо¬ 
ротьбу як проти ревізіонізму, який 
вип’ячує нац. особливості й риси 
соціалістичного будівництва, запе¬ 
речуючи заг. закономірності, так 
1 проти догматизму, що не зва¬ 
жає на специфіку переходу окре¬ 
мих країн до соціалізму. Практи¬ 
ка С. с. с. переконливо доводить, 
що відхід від заг. закономірностей, 
принципів марксизму-ленінізму. 
пролет. інтернаціоналізму приз¬ 
водить до серйозних деформацій 
економічного базису й політичної 
надбудови. Великої шкоди завдав 
справі єдності С. с. с. маоїзм. 
Соціалізм, що вийшов за межі 
однієї країни, закономірно вик¬ 
ликав до життя всебічне інтер¬ 
національне політ., ідеологічне й 
екон. співробітництво соціалістич¬ 
них країн, яке сприяє прискорено¬ 
му піднесенню їхньої економіки, 
культури та рівня життя. В проце¬ 
сі екон. і науково-тех. співробіт¬ 
ництва країн соціалізму, довго¬ 
строкової координації їхніх нар.- 
госп. планів, спеціалізації й коопе¬ 
рування виробництва склався но¬ 
вий тип міжнародного поділу пра¬ 
ці. Соціалістичні країни виробили 
різні форми взаємовідносин. Ство¬ 
рено Раоу Економічної Взаємодо¬ 
помоги (1949) — першу міжнар. 
екон. орг-цію нового типу; виник¬ 
ла особлива сфера інтернац. зв’яз¬ 
ків — соціалістична економічна 
інтеграція, в широких масшта¬ 
бах розвивається економічне спів¬ 
робітництво соціалістичних кра¬ 
їн, розроблено (1971') Комплексну 
програму дальшого поглиблення й 
удосконалення співробітництва і 
розвитку соціалістичної екон. ін¬ 
теграції країн — членів РЕВ. На 
цій базі здійснюється поступове ви¬ 
рівнювання рівнів екон. розвитку, 
в ході будівництва нового ладу 
склався й зміцнів союз соціаліс¬ 
тичних країн, що дав їм змогу 
відстояти завоювання трудящих 
від підступів імперіалізму. Сила 
єдності й соціалістичного інтерна¬ 
ціоналізму особливо наочно вияв¬ 
ляється в гострих міжнар. ситуа¬ 
ціях. Взаємодопомога і єдність 
соціалістичних країн дозволили 
дати відсіч імперіалістичній агре¬ 
сії в Кореї і В’єтнамі, вистояти 
Республіці Куба, захистити від ім¬ 
періалістичних зазіхань соціалі¬ 
стичні завоювання в Угорщині 
й Чехословаччині. Політ, актами 
першорядної важливості, спрямо¬ 
ваними на зміцнення С. с. с., стали 
договори про дружбу, співробіт¬ 
ництво й взаємодопомогу між 

СРСР та ін. соціалістичними краї¬ 
нами (див. Радянсько-болгарсь¬ 
кі договори та статті про договори 
з ін. соціалістичними країнами). 
В 1955 створено оборонну Органі¬ 
зацію Варіиавського Договору, по¬ 
кликану об’єднувати і координу¬ 
вати політ., екон. і воєнні зусилля 
країн-учасниць. 
У 60-х рр. в Радянському Сою¬ 
зі побудовано розвинуте соціалі¬ 
стичне суспільство, країна при¬ 
ступила до будівництва комунізму. 
В цей же період у більшості європ. 
соціалістичних країн створено ма¬ 
тері а льно-тех. базу соціалізму, що 
дало їм змогу перейти до будівницт¬ 
ва зрілого соціалізму. Суттєві 
зміни відбулися в міжнар. пози¬ 
ції С. с. с., яка перетворилася на 
вирішальний фактор розвитку люд¬ 
ства. З переходом до соціалістич¬ 
ного будівництва на Кубі світовий 
соціалізм зайняв міцні позиції і 
в Зх. півкулі. Успіхи в розвитку 
С. с. с. викликали різку протидію 
імперіалістичної реакції, яка деда¬ 
лі ширше використовує в боротьбі 
проти реального соціалізму пра¬ 
вих ревізіоністів різних гатунків. 
Марксистсько-ленінські партії ве¬ 
дуть рішучу боротьбу проти на 
падок на С. с. с., об’єднуючи 
свої зусилля для захисту завою 
вань світового соціалізму. Значно 
зміцнів екон. потенціал братніх 
країн, основу якого тепер станов¬ 
лять велика машинна індустрія й 
високорозвинуте с. г. В їхній еко¬ 
номіці відбувається все рішучі¬ 
ший поворот до підвищення ефек¬ 
тивності сусп. виробництва, ви¬ 
користання досягнень науково- 
технічної революції, що створило 
необхідні передумови для істот¬ 
ного підвищення життєвого рівня 
трудящих. 
у країнах соціалізму відбуваєть 
ся дальше зміцнення соціально- 
політ. єдності суспільства на пере¬ 
вірених життям основах марк¬ 
систсько-ленінської теорії. Успі¬ 
хи соціалістичних д-в особливо 
наочні на фоні кризових явищ, що 
охопили капіталістичний світ в 
серед. 70-х рр. Найважливішою 
формою відносин країн соціалізму, 
цементуючою силою є тісне спів¬ 
робітництво їхніх марксистсько- 
ленінських партій. Єдність дій 
соціалістичних д-в на міжнар. 
арені, координація зусиль у спра¬ 
ві будівництва соціалізму, розши¬ 
рення й поглиблення співробітницт¬ 
ва і взаємодопомоги відповідають 
вищим нац. та інтернац. інтересам 
кожного члена С. с. с. Зміцнення 
єдності С. с. с. на основі пролет. 
інтернаціоналізму — важлива умо¬ 
ва дальших успіхів усіх д-в, які 
входять до неї. На вироблення 
узгоджених дій у справі розвитку 
марксистсько-ленінської теорії, 
підвищення рівня ідейно-виховної 
роботи, пропаганду досягнень со¬ 
ціалізму, боротьбу проти бурж. 
ідеології, концепцій «лівого» і 
правого ревізіонізму спрямовано 
ідеологічне співробітництво марк¬ 
систсько-ленінських партій со¬ 
ціалістичних країн. У практику 
ввійшли зустрічі керівників марк¬ 
систсько-ленінських партій цих 
д-в, систематичні наради секрета¬ 
рів ЦК братніх партій, міжнар. 
конференції з актуальних питань 
будівництва соціалізму і комуніз- 
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му. Все це сприяє дальшому згур¬ 
туванню соціалістичних держав, 
зміцненню їхньої єдності, розши¬ 
ренню співробітництва в політ., 
екон. і культурній сферах. Кому¬ 
ністична партія Радянського 
Союзу у відносинах з країнами 
соціалізму твердо дотримується 
випробуваного правила: вести 
справи в дусі справжньої рівно¬ 
правності й заінтересованості у 
взаємних успіхах, виробляти рі¬ 
шення, пам’ятаючи не лише про 
нац., а й про інтернац. інтереси. 
Внаслідок постійної взаємодії 
братніх комуністичних партій со¬ 
ціалістичних країн між ними ут¬ 
вердилась принципова єдність по¬ 
глядів у всіх значних проблемах 
соціально-екон. розвитку, міжнар. 
політики (див. Матеріали XXVI 
з’їзду КПРС. К., 1981, с. 5). Од¬ 
нією з найзначніших особливостей 
С. с. с. є послідовне здійснення 
країнами соціалістичної співдруж¬ 
ності скоординованого зовн.-політ, 
курсу, спрямованого на відстою¬ 
вання заг. миру, утвердження 
принципу мирного співіснування 
д-в з різним соціальним ладом, 
усунення загрози термоядерної 
війни, забезпечення найсприятли¬ 
віших умов для будівництва соціа¬ 
лізму 1 комунізму. Досвід С. с. с. 
підтвердив необхідність найтісні¬ 
шого союзу між її членами, об’єд¬ 
нання ЇХНІХ зусиль у будівництві 
соціалізму і комунізму. 
Зростання економічного потен¬ 
ціалу країн С. с. с., їхні досягнен¬ 
ня в різних соціальних сферах, у 
науці і культурі привели до но¬ 
вих успіхів в екон. змаганні двох 
світових систем, до зміцнення ін. 
складових частин сучас. революц. 
процесу — міжнародного комуні¬ 
стичного руху і національно-виз¬ 
вольного руху. Соціалістичні д-ви 
активно підтримують і розширюють 
політ., екон. і культурне співробіт¬ 
ництво з країнами, що скинули ко¬ 
лоніальне ярмо й ведуть боротьбу 
проти неоколоніалізму, за зміц¬ 
нення політичної і за досягнення 
справжньої екон. незалежності. 
За ініціативою країн С. с. с. роз¬ 
виваються різні форми екон. спів¬ 
робітництва з капіталістичними 
д-вами, що є матеріальною пере¬ 
думовою розрядки міжнародної 
напрг/лсеностг. Незважаючи напро 
тидію реакційних кіл Заходу, по¬ 
літика держав С. с. с., спрямована 
на добросусідські відносини з усі¬ 
ма країнами, активно підтримуєть¬ 
ся широкими масами населення 
капіталістичних країн і країн, що 
розвиваються. Ця політика сприяє 
^останню міжнар. авторитету 
С. с. с. КПРС повністю підтри¬ 
мує і всіляко сприяє зміцненню 
С. с. с. як прообразу майбутнього 
світового співтовариства вільних 
народів. Шлях до цього — зміцнен¬ 
ня всебічного братерського спів¬ 
робітництва країн С. с. с. на осно¬ 
ві випробуваних принципів марк- 
сизму-ленінізму й соціалістичного 
інтернаціоналізму, рівноправності 
й товариської взаємодопомоги. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Маніфест 
Комуністичної партії. Маркс К. і 
Енгельс Ф. Твори, т. 4; Ленін В. І. 
Первісний начерк тез по національно¬ 
му і колоніальному питаннях. Повне 
зібрання творів, т. 41; Програма Ко¬ 
муністичної партії Радянського Сою¬ 
зу. К., 1977: Матеріали ХХ'У’Т з’їзлу 

КПРС. К., 1981; Программньїе доку¬ 
менти борьбьі за мир, демократию и со- 
циализм. М., 1964; Конференция ком- 
мунистических и рабочих партий Ев- 
ропи. Берлин, 29—30 июня 1976 г. 
К., 1977; Брежнєв Л. І. Світ соціаліз¬ 
му — торжество великих ідей. К., 
1979; Комплексная программа даль- 
нейшего углубления и совершенство- 
вания сотрудничества и развития со- 
циалистической зкономической инте- 
грации стран — членов СЗВ. М., 
1971: Международньїе отношения но¬ 
вого типа. М., 1978; Социалистиче- 
ский интернационализм. М., 1979; 
Толкунов Л. Н. Главная революци- 
онная сила современности. М., 1979. 

В. С. Будкін, 
Л. В. Кудрьиькуй 

СВІТОВА система соціа- 
лістйчного господАрст- 
ВА — сукупність нац. господарств 
незалежних, суверенних соціалі¬ 
стичних країн, ТІСНО пов’язаних 
між собою економічним і науково- 
технічним співробітництвом, між¬ 
народним соціалістичним поді¬ 
лом праці, світовим соціалістич¬ 
ним ринком: екон. основа світо¬ 
вої системи соціалізму. С. с. с. г. 
сформувалася з утворенням світо¬ 
вої системи соціалізму, внаслідок 
діяння об’єктивних законів істор. 
розвитку, посилення інтернаціона¬ 
лізації госп. життя і зближення 
економік соціалістичних країн. З 
перемогою соціалізму в ряді кра¬ 
їн виразніше виявляється обгрун¬ 
тована В. І. Леніним тенденція «до 
створення єдиного, за загальним 
планом регульованого пролетаріа¬ 
том усіх націй, всесвітнього госпо 
дарства як цілого» (Повне зібр. 
тв., т. 41, с. 156). 
Розвиток С. с. с. г. визначасться 
діянням екон. законів соціалізму, 
соціалістичними виробничими від¬ 
носинами, пануванням сусп. влас¬ 
ності на засоби виробництва та від¬ 
повідною їй планомірною органі¬ 
зацією сусп. вироби. Вищою фор¬ 
мою такої організації є соціаліс¬ 
тична економічна інтеграція. На 
відміну від капіталістичної си¬ 
стеми світового господарства, в 
якій діє нерівномірності еконо¬ 
мічного і політичного розвитку 
капіталізму в епоху імперіалізму 
закон, С. с. с. г. сприяє вирівню¬ 
ванню (і зближенню) рівнів екон. 
розвитку соціалістичних країн. 
Для неї характерні високі темпи 
екон. розвитку. За 1951—81 серед¬ 
ньорічні темпи приросту продук¬ 
ції промисловості в соціалістичних 
країнах становили 9,1%, в т. ч. 
у країнах — членах РЕВ — 8,6%, 
а в розвинутих капіталістичних 
країнах — 4,5%. На С. с. с. г. 
припадає понад 40% світової пром. 
продукції. Найбільш різносторон 
НІ й міцні зв’язки встановилися 
між країнами — членами Ра¬ 
ди Економічної Взаємодопомоги 
(РЕВ). Соціалістична співдруж¬ 
ність стала найдинамічнішою екон. 
і політ, силою, оплотом миру і 
безпеки народів. У 1981 країни — 
члени РЕВ виробили бл. Vз світо¬ 
вої пром. продукції. Планомір¬ 
ний характер С. с. с. г. дає змогу 
поєднати всі форми міжнар. соціа¬ 
лістичного господарства — від 
спеціалізації і кооперування ви¬ 
роби. до реалізації і споживання 
сусп. продукції. В матеріалах 
XXVI з’їзду КПРС підкреслено, 
що на порядок денний будуть ста¬ 
витись і такі питання, як зближен¬ 

ня структур госп. механізмів, даль¬ 
ший розвиток прямих зв’язків між 
м-вами, об’єднаннями і підприєм¬ 
ствами, що ^руть участь у ко¬ 
операції, створення спільних фірм 
та ін. Осн. принципові напрями 
розвитку С. с. с. г. визначаються 
комуністичними і робітничими пар¬ 
тіями країн соціалістичної спів¬ 
дружності. 
Літ. див. до ст. Світова система со¬ 
ціалізму І. І. Чужинов. 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО — 
сукупність міжнар. економічних 
ВІДНОСИН нац. господарств. Ба¬ 
зується на міжнародному поділі 
праці і включає всі форми екон. 
і наук.-тех. зв’язків між д-вами. 
С. г.— наслідок інтернаціоналіза¬ 
ції госп. життя (див. Інтернаціо¬ 
налізація виробництва, Інтерна¬ 
ціоналізація капіталу) в умовах 
панування великої машинної ін¬ 
дустрії. На поч. 20 ст. остаточно 
сформувався світовий капіталі¬ 
стичний ринок і капіталістична 
система світового господарства, 
що являє собою антагоністичну су¬ 
купність промислово розвинутих 
капіталістичних д-в і великої кіль¬ 
кості аграрно-сировинних залеж¬ 
них і напівзалежних країн. На 
дальший розвиток С. г. вирішаль¬ 
ний вплив мала загальна криза ка¬ 
піталізму, на першому етапі якої 
внаслідок перемоги Великої Жовт¬ 
невої соціалістич. революції було 
ліквідовано всеохоплююче пану¬ 
вання капіталізму в сфері сві¬ 
тової економіки. Докорінні зміни 
в структурі С. г. відбулися після 
2-ї світової війни. Внаслідок пе¬ 
ремоги соціалізму в ряді країн 
Європи і Азії утворилася світова 
система соціалізму. В зв’язку 
з цим у рамках світового ринку 
в 2-й пол. 40-х рр. сформувався 
світовий соціалістичний ринок, 
утворилася світова система со¬ 
ціалістичного господарства як су¬ 
купність нац. господарств соціа¬ 
лістичних країн, об’єднаних між¬ 
народними економічними відноси¬ 
нами нового типу (див. Економічне 
співробітництво соціалістичних 
країн). 
З розпадом колоніальної системи 
імперіалізму на другому етапі заг. 
кризи капіталізму поглиблюються 
антагоністичні суперечності сві¬ 
тової капіталістичної системи г-ва, 
що виявляється в посиленні конку¬ 
рентної боротьби між самими ка¬ 
піталістичними країнами. Дальше 
ослаблення позицій капіталізму 
в С. г. характерне для третього 
етапу заг. кризи капіталізму. В 
сучасну епоху зростає нестійкість 
світового капіталістичного ринку. 
заг. нестабільність світової капі¬ 
талістичної системи г-ва. Світова 
криза 1974—75 капіталістичної си¬ 
стеми показала ілюзорність спроб 
.зміцнити її позиції за допомо¬ 
гою методів держ.-монополістич¬ 
ного регулювання економіки, ви¬ 
користання з цією метою капіта¬ 
лістичної інтеграції економічної. 
Різко загострюються валютна кри¬ 
за, сировинна, криза енергетична, 
проблема охорони навколишнього 
середовища. Повний крах колоні¬ 
альної системи імперіалізму зумо¬ 
вив нову роль на світовій арені 
коаїн, що розвиваються. Незва¬ 
жаючи на використання методів 
неоколоніалізму, імперіалістичним 
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державам дедалі складніше утри¬ 
мувати ці країни у світовій ка¬ 
піталістичній системі г-ва. У сво 
їй боротьбі за екон. незалеж¬ 
ність молоді над. д-ви користу¬ 
ються всебічною підтримкою сві¬ 
тового соціалізму, поєднуючи з 
ним зусилля для встановлення но¬ 
вого міжнародного економічного 
порядку в галузі світових госп. 
зв’язків. Внаслідок вищих темпів 
екон. зростання країн соціалізму 
збільшується їхня питома вага у 
С. г. Лише країни — члени Ради 
Економічної Взаємодопомоги да¬ 
ють тепер понад ‘/з світової пром. 
продукції. Всупереч протидії ім¬ 
періалістичних кіл розширюють¬ 
ся і збагачуються новими формами 
(компенсаційні угоди, довгостроко¬ 
ві програми розвитку взаємних 
екон. відносин та ін.) госп. і на¬ 
ук.-тех. зв’язки країн соціалізму 
з розвинзггими капіталістичними 
д-вами і країнами, що розвива¬ 
ються. Участь соціалістичних кра¬ 
їн у світових госп. зв’язках деда¬ 
лі більше впливає на розвиток 
С. г. в цілому. Див. також Зовніш¬ 
ня торгівля. 
Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1 — 3; 
Маркс К. 1 Енгельс Ф. Твори, т. 23— 
25; Ленін В. І. Імперіалізм, як най¬ 
вища стадія капіталізму. Повне зі^ 
рання творів, т. 27: Програма Комуні¬ 
стичної партії Радянського Союзу. 
К., 1977; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; Обминский 3. Е. 
Концепции международного зкономи- 
ческого порядка. М., 1977: Мировая 
зкономика. М., 1978; Соревнование 
двух систем. Социальньїе и зкономиче- 
ские аспектьі НТР. Исследования. 
Дискуссии. Информация. М., 1979. 

В. С. Бьдкін. 

С ВІТО В Й Й КАП ІТАЛІСТЙЧ- 
НИЙ РЙНОК — сфера обміну то¬ 
варами та послугами між капіта¬ 
лістичними державами; система 
торговельно-екон. і фінансово-кре¬ 
дитних зв’язків та відносин між 
ними, основана на міжнародно¬ 
му капіталістичному поділі пра¬ 
ці. С. к. р. почав формуватися в 
16—17 ст. Особливо прискорився 
цей процес з переходом до машин¬ 
ного виробництва, коли велика 
пром-сть і розвинуті засоби сполу¬ 
чення фактично створили світо¬ 
вий ринок капіталізму. Завершаль¬ 
ним етапом формування всеохоп- 
люючого С. к. р. стало переро¬ 
стання капіталізму в його най¬ 
вищу стадію—імперіалізм. Харак¬ 
тер С. к. р. визначається приро¬ 
дою капіталістичного сусп. ладу, 
системою екон. законів, що діють у 
сфері ^ світового капіталістичного 
г-ва. Йому властиві відносини па¬ 
нування і підкорення, екон. зака- 
балення слаборозвинутих країн 
імперіалістичними державами, не¬ 
еквівалентний обмін. Невід’ємна 
риса С. к. р.— жорстока конку¬ 
рентна боротьба між монополіями 
та їхніми союзами за ринки збуту 
і джерела сировини, за сфери за 
стосування капіталу, одержання 
монопольно вироких прибутків. Ця 
боротьба особливо загострюється в 
умовах загальної кризи капіталіз¬ 
му в зв’язку з посиленням нерів¬ 
номірності екон. і політичного 
розвитку капіталістичних країн, 
поглибленням суперечностей на 
С. к. р. Внаслідок перемоги Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції 
цей ринок перестав бути всеохоп- 
люючою системою торг.-економія 

зв’язків. Після 2-1 СВІТОВОЇ війни 
в зв’язку з утворенням світової 
системи соціалізму поряд із С. 
к. р. виник і успішно розвиваєть¬ 
ся світовий соціалістичний ринок. 
Звуження меж С. к. р. відбуло¬ 
ся також внаслідок розпаду коло¬ 
ніальної системи імперіалізму і 
встановлення країнами, що ви¬ 
зволилися, екон. контактів з со¬ 
ціалістичними країнами. За цих 
умов імперіалізм шукає вихід на 
шляхах переділу світових ринків, 
розвитку капіталістичної інтегра¬ 
ції економічної, створення замк¬ 
нутих економічних угруповань ти¬ 
пу «Спільного ринку», посилення 
бурж. державами регулювання зов¬ 
нішньої торгівлі, вивозу капіталу, 
вирішення міжнародних валютно- 
фінансових проблем. Однак всі 
спроби держ.-монополістичного ре¬ 
гулювання С. к. р. не приводять ні 
до його стабілізації, ні до ослаб¬ 
лення його антагоністичних супе¬ 
речностей, які ще більше посилю¬ 
ються й загострюються. 
Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1 — 3; 
Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23— 
25; Ленін В. І. Повне зібрання творів: 
т. 2. До характеристики економічного 
романтизму; т. 27. Імперіалізм, як 
найвища стадія капіталізму; Матері¬ 
али XXVI з’їзду КПРС. К., 1981; 
Политическая зкономия современного 
монополистического капитализма, т. 1. 
М., 1975; Мировая зкономика. М., 
1978; Политическая зкономия, т. 1. 
М.. 1979 Я О Хилько. 

СВІТОВЙЙ ОКЕАН, океан — 
безперервна водна оболонка, що 
вкриває більшу частину поверхні 
земної кулі. Площа С. о. 361 млн. 
км^ (71% земної поверхні); ста¬ 
новить осн. частину гідросфери 
(94%). За перевагою океанів або 
суходолу земну кулю поділяють 
на океанічну півкулю і материко¬ 
ву півкулю. В океанічній півкулі 
води С. о. займають 91% площі, 
у материковій — 53%. У Пн. пів¬ 
кулі на водну поверхню припадає 
61% , у Південній — 81% . За фіз.- 
геогр. особливостями С. о. поділя¬ 
ють на окремі океани, моря, зато¬ 
ки, бухти та протоки. Виділяють 
4 океани (див. таблицю і статті про 
окремі океани). На 2-му Міжнар. 
океанографія, конгресі (1966) виз¬ 
нано доцільним виділити Півден¬ 
ний ок. Межі його визначено по 
лінії субтропіч. конвергенції вод. 
Геологічна будова і рельєф дна 
С. о. Виділяють такі осн. морфо¬ 
логічні елементи рельєфу дна; ма¬ 
терикову обмілину {шельф),мате¬ 
риковий схил, ложе океану, гли¬ 
боководні западини (жолс^и) та 
серед инноокеанічні хребти. Ма¬ 
терикова обмілина простягається в 
серед, до глиб. 200 м (подекуди 
до 500 м і більше) і оточує сухо¬ 
діл поясом, найбільша ширина 
якого у Тихому ок. (біля пд.-зх. 
берегів Пд. Америки, у Берінгово- 
му. Жовтому і Пд.-Китайському 
морях), а також у морях Пн. Льо¬ 
довитого ок. Нижньою межею ма¬ 
терикового схилу вважають глиби¬ 
ни від 2000 до 3200 м. Нижче про¬ 
стягається ложе океану, представ¬ 
лене абісальними рівнинами, під¬ 
водними підняттями і височинами. 
З розломами і прогинами земної 
кори пов’язані глибоководні запа¬ 
дини. Частини дна С. о., що приля¬ 
гають до материків, характеризу¬ 
ються материковим типом земної 

кори, ложе океану вкрите порівня¬ 
но тонким шаром кори океанічного 
типу. 
Згідно з сучас. уявленнями, води 
С. о.— продукт диференціадії ре¬ 
човини мантії Землі. Відносно 
походження та розвитку западин 
С. о. існують різні гіпотези. Най¬ 
більшого поширення набула гі¬ 
потеза тектоніки плит, або роз¬ 
ростання бкеанічного дна (див. 
Глобальна тектоніка). Дані до¬ 
сліджень показують, що С. о. іс¬ 
нує з юрського періоду. Див. та¬ 
кож Рельєф океанічного дна. 
Донні о с а д к и С. о. за їх¬ 
нім походженням ділять на три 
осн. типи: теригенні, біогенні та 
полігенні. Теригенні осадки скла¬ 
даються з продуктів розмиву су¬ 
ходолу. Вони займають 25% пло¬ 
щі С. о., переважно в межах ма¬ 
терикової обмілини і материково¬ 
го схилу. Біогенні осадки, що скла¬ 
даються із залишків відмерлих 
мор. організмів, характерні для 
відкритих частин С. о. (39%). Во¬ 
ни представлені вапняними (фора¬ 
мініферові, черепашкові й ко¬ 
ралові) та кремнистими (радіоля¬ 
рієві й діатомові) відкладами. 
До полігенних (мішаних) осадків 
відносять червоні глини, що зай¬ 
мають 36% площі дна у найбільш 
глибоких і віддалених від берегів 
районах С. о. В областях, де 
розвинутий вулканізм, формують¬ 
ся вулканічні осадки. Внаслідок 
осадочних процесів у С. о. нагро 
маджуються рудоносні пласти з 
високою концентрацією Ре, Мп, 
Со, Мі, 2п, Ад та ін. елементів, 
а також залізомарганцевих кон- 
крецій. Серед, потужність осадків 
у Атлантичному ок. бл. 600—700 м, 
у Тихому—300—500 м. Карту див. 
на окремому аркуші, с. 64—65. 
Гідрологічний режим С. о. визна¬ 
чається т-рою і солоністю води, 
його тепловим і водним балансом, 
процесами циркуляції. Води С. о. 
мають сталий солевий склад 
(серед, концентрація бл. 35%о). 
Серед розчинених солей переважа¬ 
ють хлориди (88,7%) і сульфати 
(10,8%); карбонати становлять 
0,3%. Цим води океану відрізня¬ 
ються від материкових вод, для 
яких характерні в основному кар¬ 
бонати. Концентрація солей змі¬ 
нюється залежно від надходжен¬ 
ня і витрати прісної води (від со¬ 
тих долей проміле побішзу гирло¬ 
вих ділянок великих рік до 39— 
42%о, у тропічних морях). У від¬ 
критому океані макс. значення со¬ 
лоності в тропічних широтах 
37,2%о, у зоні екватора — 34%о, 
у полярних областях зменшується 
до 31—33%о. Річний хід солонос¬ 
ті виражений слабо. Сезонні ко¬ 
ливання спостерігаються до глиб. 
100—150 м, до 400 м солоність 
змінюється мало, а глибше зали¬ 
шається майже незмінною (34,6— 
34,9%о). Крім солей, у воді океа¬ 
ну розчинені гази (Ог, СОг, N2, 
Аг, Хе та ін.). Найбільше значення 
має кисень, що надходить у воду 
з атмосфери, а також при фотосин¬ 
тезі водоростей, і який визначає 
розвиток життя у всій товщі вол 
Світового океану. 
Температура. Пересічна річ¬ 
на температура на поверхні С. о. 
становить 17,5®, змінюючись у ме¬ 
жах від —2 до -1-35®. Найвищу 
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температуру мають поверхневі 
води приекваторіальної зони у Пн. 
півкулі ( + 28® і вище), тому що 
термічний екватор зміщено на 
Пн. від географічного внаслідок 
впливу материків. У міру відда¬ 
лення від екватора до полюсів т-ра 
поступово знижується до -^1,5, 
—1,9® у полярних районах. Сезон¬ 
ні амплітуди т-ри поверхневих 
вод найбільші у помірних широ¬ 
тах (під впливом океанічних те¬ 
чій). Вони спостерігаються до 
глиб. 100—150 м, на глиб, до 
1500 м ці коливання незначні, а 
нижче т-ра залишається практич¬ 
но постійною у кожному шарі, 
змінюючись з глиб, від +5 до +1®. 
У придонному шарі температура 
води +1,4, +1,8®, у полярних 
областях — нижче 0®. 
Циркуляція вод С. о. 
В океані відбувається постійне 
перемішування вод у горизонталь¬ 
ному та вертикальному напрямах. 
Важливою складовою циркуляції 
є морські течії, завдяки яким від¬ 
бувається обмін фіз.-хім. власти¬ 
востями між окремими частинами 
С. о. На глибинах понад 150—200 
м циркуляція зумовлюється гол. 
чин. різницями густини води. Під 
системою поверхневих вод існу¬ 
ють потужні протитечії {Ломоно- 
сова течія в Атлантичному ок. 
течії Кромвелла у Тихому ок., 
Тарєєва — в Індійському ок.). На 
великих глибинах течії мають ме¬ 
ридіональний напрям, що зумов¬ 
лює водообмін між пн. і пд. ча¬ 
стинами С. о. Важливими елемен¬ 
тами динаміки вол С. о. є хвильо¬ 
ві рухи, викликані вітром, при¬ 
пливами та відпливами, а також 
землетрусами (лив. Хвилі мор 
ські). 
Органічний СВІТ С.о. багатий і різ¬ 
номанітний. Живі організми засе¬ 
ляють океан віл поверхні до най¬ 
більших глибин. У С. о. є майже 
10 тис. видів рослин, а також до 
160 тис. видів тварин, у т. ч. май¬ 
же 16 тис. видів риб. За місцем 
існування органічний світ океа¬ 
ну поділяють на кілька груп: 
планктон (пасивно плаваючі у тов¬ 
щі вод організми), нектон (актив¬ 
но плаваючі організми), бентос 
(організми, що населяють дно) і 
нейстон (організми, що живуть 
безпосередньо під поверхневою 
плівкою води), з рослинних ор¬ 
ганізмів всюди трапляються тіль¬ 
ки бактерії. Решта рослин заселяє 
верх, шар (до глиб. 50—100 м), де 
відбувається фотосинтез. Найбіль¬ 
ша видова різноманітність живих 
організмів характерна для тропіч¬ 
них районів С. о. За розподілом 
життя на дні С. о. виділяють такі 
зони: літораль, сублітораль, ба¬ 
тіаль, абіссуіь, ультраабісаль. 
Гідрологічні особливості і розпо¬ 
діл органічного світу С. о. під¬ 
лягають законам геогр. зональ¬ 
ності (див. Зональність Світового 
океану). 
Ресурси С. о. Світовий океан 
має великі біол., мінеральні та 
енерг. ресурси. Найінтенсивніше 
використовуються біол. ресурси, 
у промислі морепродуктів най¬ 
більшу питому вагу має риба — 
бл. 90%; на молюски і ракоподіб¬ 
ні припадає бл. 8%, на водяні 
рослини — бл. 1,5%. Граничний 
вилов риби і промислових тварин 

у С. о. без шкоди для їхньої біол. 
продуктивності становить 80—90 
млн. т на рік. Освоєння біологі і 
них ресурсів С. о. швидко зростає 
і призводить до зменшення запа¬ 
сів морепродуктів або до непонов- 
люваних витрат їх. Це викликає 
необхідність регулювати мор. про¬ 
мисел, раціонально використовува¬ 
ти біол. ресурси океану, розвивати 
міжнар. співробітництво, спрямо¬ 
ване на охорону тваринного світу 
С. о., зокрема китів, тюленів та ін. 
Здійснюються заходи щодо штуч¬ 
ного відновлення цінних порід тва¬ 
рин і рослин (див. Аквакультура). 
З мор. води добувають кухонну 
сіль, сірчанокислий натрій, хло¬ 
ристий магній, бром тощо. В межах 
шельфу виявлено нафту (видо¬ 
буток нафти в цій зоні становить 
понад 20% загальносвітового), газ, 
руди металів (титану, заліза та 
ін.), вугілля, сірку тощо. На вели¬ 
ких глибинах в океані є поклади 
залізомарганцевих конкрецій, що 
вміщують і нікель, кобальт, мідь 
та ін. С. о.— потужне джерело 
енергії, яке базується на силі 
хвиль, різниці рівнів припливів 
і відпливів, течій і т. п. в СРСР 
на Польському м-ові 1968 споруд¬ 
жено дослідну Кислотубську при¬ 
пливну електростанцію. 
Міжнародно-правовий статус С. о. 
— система діючих правових прин¬ 
ципів і норм міжнар. права, що 
визначають правовий статус аква¬ 
торій, водяної товщі, поверхні та 
надр дна С. о. Регламентує всі 
види діяльності д-в, пов’язані з ви¬ 
користанням простору і ресурсів 
С. о., включаючи судноплавство, 
експлуатацію живих, мінеральних 
і енерг. ресурсів, мор. наук, дос¬ 
ліди і заходи по охороні мор. 
середовища від .забруднення. Про¬ 
стори С. о. відповідно до їхнього 
правового статусу поділяють на 
внутрішні води, територіальні 
води, прилеглі зони, протоки, від¬ 
крите море і континентальний 
шельф. Встановлюють також спе¬ 
ціально регламентовані зони мор. 
просторів (зони консервації жи¬ 
вих ресурсів та ін.). Нині склада¬ 
ються нові правові категорії мор. 
просторів — екон. зони (мор. про¬ 
стори. що примикають до тер. 
вод, завширшки до 200 мор. миль, 
в яких прибережна д-ва має су- 
веренні права на живі, мінеральні 
та енерг. ресурси) і район мор. дна 
за межами континентального шель¬ 
фу. Цей район вважається заг. над¬ 
банням людства, ніяка його частина 
не може бути привласнена окре¬ 
мою д-вою, фіз. або юридичними 
особами. Зміст і^юрм, регулюючих 
ті або інші види діяльності у С. о.. 

Основні морфометричні 
характеристики океанів 
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Тихий 178,7 724 3984 11 022 

Атлантич- 
ний 91,6 330 3602 8742 
Індійський 76,2 285 3736 7729 
Північний 
Льодовитий 14,7 18 1225 5527 

визначається характером діяль¬ 
ності й правовою категорією мор. 
простору, в якому вона здійсню¬ 
ється. Правовомз^ режимові різних 
мор. акваторій відповідає і різний 
повітряного простору режим над 
ними. Див. також Морське право. 
Літ.: Зенкевич Л. А. Фауна и биоло- 
гическая продуктивность моря, т. 1 — 
2. М. — Л., 1947—51; Акустика океа- 
на. М., 1974; Монин А. С., Камснко- 
вич В. М., Корт В. Г. Изменчивость 
Мирового океана. Л., 1974; Физика 
океана, т. 1 — 2. М., 1978; Гембель 
А. В. Общая география Мирового 
океана. М., 1979: Океан и человек. 
Владивосток, 1979; Проблеми иссле- 
дования и освоєння Мирового океана. 
Л., 1979; Химия океана, т. 1—2. М., 
1979; Бурков В. А. Общая циркуля- 
ция Мирового океана. Л., 1980; Дина- 
мика океана. Л., 1980; Сорокин А. И. 
Гидрографические исследования Ми¬ 
рового океана. Л., 1980. 

Б. О. Нелєпо 
(географічний нарис), 

О. Ф. Висоцькуй 
(міжнародно-правовий статусі- 

світовйи революційним 
ПРОЦЕС — сукупність усіх 
революційних, антиімперіалістич¬ 
них рухів і сил: світової системи 
соціалізму, міжнародного кому¬ 
ністичного руху, національно-виз¬ 
вольного руху. С. р. п. за своєю 
сутністю є процесом переходу люд¬ 
ства від капіталізму до соціалізму, 
виявом глибокого конфлікту між 
потребами розвитку продуктивних 
сил і відживаючими капіталістич¬ 
ними виробничими відносинами, 
процесу, який загострився на ета¬ 
пі науково-технічної революції. 
Магістральний напрям С. р. п. 
визначений боротьбою двох су¬ 
спільних систем — капіталістич¬ 
ної і соціалістичної в світовому 
масштабі, специфічною формою 
якої є мирне співіснування д-в з 
різним соціальним ладом. 
У новітній час розвиток С. р. п. 
пройшов три етапи. Перший охоп¬ 
лює період з жовтня 1917 до поч. 
40-х рр. У цей період здійснилася 
перша в історії людства перемож¬ 
на Велика Жовтнева соціалістич¬ 
на революція, яка відкрила епоху 
заг. революц. оновлення світу — 
епоху революц. переходу людства 
від капіталізму до соціалізму. Пе¬ 
ремога Жовтня стала гол. подією 
20 ст., що докорінно змінила хід 
сусп. розвитку й поклала початок 
загальній кризі капіталізму. Во¬ 
на вперше в історії повалила вла¬ 
ду експлуататорських класів, вста¬ 
новила диктатуру пролетаріа¬ 
ту, відкрила шлях до будівни¬ 
цтва комуністичного суспільства. 
Велика Жовтн. соціалістична ре¬ 
волюція зробила величезний ре* 
волюціонізуючий вплив на робітн. 
клас усіх країн, на становлення 
міжнар. комуністичного руху, роз¬ 
виток антиколоніальної боротьби 
пригноблених народів. Революц. 
рух охопив усі континенти. В об¬ 
становці могутнього піднесення 
класової боротьби перед міжнар. 
пролетаріатом постало завдання 
по згуртуванню революц. сил, роз¬ 
риву з опортунізмом усіх гатун¬ 
ків, об’єднанню робітників усіх 
країн на принципах міжнар. про- 
лет. солідарності й пролет. інтер¬ 
націоналізму. Почався процес ут¬ 
ворення комуністичних партій. У 
1919 був утворений Комуністич¬ 
ний Інтернаціонал. Яскравим ви¬ 
явом піднесення пролет. руху ста- 



ли Листопадова революція 1918 
в Німеччині, зггворення Угорської, 
Баварської, Бременської та Сло¬ 
вацької рад. республік. У країнах 
Європи 1 СІЛА розгорнувся масо¬ 
вий рух на захист Рад. Росії від 
імперіалістичної інтервенції (див. 
<Руки геть від Росії>). В колоні¬ 
ях і напівколоніях — Кореї, Ки¬ 
таї, Індії, Ірані та ін.— шири¬ 
лася нац.-визвольна боротьба. 
Для першого періоду С. р. п. ха¬ 
рактерні й нові форми робітн., 
молодіжного та сел. рухів (див. 
Червоний Інтернаціонал проф¬ 
спілок, Селянський Інтернаціо¬ 
нал, Комуністичний Інтернаціо¬ 
нал Молоді, Міжнародна робіт¬ 
нича допомога. Міжнародна орга¬ 
нізація допомоги борцям рево¬ 
люції), політ, виступи пролетарів 
ту Великобританії (див. Червона 
п'ятниця, Загальний страйк 1926 
у Великобританії), Австрії (1927, 
1934) , Болгарії (див. Верес¬ 
неве антифашистське повстання 
1923 в Болгарії), Німеччині (див. 
Гамбурзьке повстання 1923), Іспа¬ 
нії (див. Іспанська революція 
1931—39), Франції (страйки 1934, 
створення Народного фронту 
1935) та ін. В перший період С. р. 
п. розгорнувся масовий антифа¬ 
шист. рух народів ряду країн про¬ 
ти відкритої терористичної дикта¬ 
тури великої буржуазії (див. Ан¬ 
тифашистські конгреси у Парижі, 
Антифашистський конгрес дія¬ 
чів культури 1936), проти міліта¬ 
ризму (див. Амстердамський ан¬ 
тивоєнний конгрес 1932). Другий 
етап С. р. п. охоплює 40 — серед. 
50-х рр. Характеризується зброй¬ 
ною боротьбою між соціалізмом 
та імперіалізмом, спробою остан¬ 
нього за допомогою своєї ударної 
сили — фашизму — задушити 
першу в світі соціалістичну д-ву — 
СГСР, зупинити С. р. п. Нав’я¬ 
зана гітлерівською Німеччиною 
рад. народові війна (див. Велика 
Вітчизняна війна Радянського 
Союзу 1941—45) була найбільшим 
воєн, виступом світової реакції 
проти соціалізму, міжнар. робітн. 
і комуністичного руху. Визвольна 
боротьба рад. народу щ)оти на¬ 
цистської Німеччини та її союзни¬ 
ків змінила політ, характер дру¬ 
гої світової війни 1939—45, зу¬ 
мовила переростання війни з боку 
сил, що протистояли гітлерівсько¬ 
му блокові, в антифашистську, 
визвольну. СРЧЗР став осн. опло¬ 
том народів у їхній боротьбі проти 
фашизму. В різних країнах Євро¬ 
пи та Азії розгорнувся масовий 
антифашист. Рух Опору, який 
мав загальнодемократичний харак¬ 
тер, об’ єднував у своїх рядах усі 
патріотичні течії. Гол. силою Руху 
Опору був робітн. клас, керований 
компартіями. В цьому плані він 
став своєрідною формою класової 
боротьби і відіграв важливу роль 
у визволенні народів европ. і азіат, 
континентів від нім.-фашист та 
япон. загарбників. У багатьох кра¬ 
їнах антифашист, боротьба завер¬ 
шилась масовими збройними пов¬ 
станнями. Розгрюм нім. фашизму 
й япон. мілітаризму при вирішаль¬ 
ній ролі СРСР створив сприятливу 
обстаповку для боротьби трудяпщх 
за соці^ізм. В результаті успіш¬ 
ного здійснення революції в ряді 
європ. і азіат, країн склалася сві¬ 

това система соціалізму, виникла 
нова форма політ, організації су¬ 
спільства — народна демократія, 
одна з форм диктатури пролетаріа¬ 
ту, що відобразила своєрідність 
розвитку соціалістичної револю¬ 
ції в умовах послаблення імперіа¬ 
лізму та зміни співвідношення сил 
на користь соціалізму. Поглиби¬ 
лась криза капіталістичної систе¬ 
ми, прискорився С. р. п. Одним з 
виявів цього було наростання нац.- 
визвольного руху. Від колоніаль¬ 
ної системи відпали країни Індо¬ 
китаю (1945), Індія, Пакистан 
(1947), Шрі-Ланка (1948), в 1954 
почалася національно-демокра¬ 
тична революція в Алжірі. На 
новий щабель піднявся загально¬ 
демократичний рух: 1945 були 
створені Всесвітня федерація 
профспілок. Міжнародна демокра¬ 
тична федерація жінок. Всесвіт¬ 
ня федерація демократичної моло¬ 
ді, 1949 організаційно оформився 
Рух прихильників миру. 
На третьому, сучас. етапі С. р. п. 
в СРСР побудовано розвинуте 
соціалістичне суспільство й роз¬ 
горнулося будівництво матеріаль¬ 
но-технічної бази комунізму, в 
ряді європ. соціалістичних країн 
завершено створення основ соціа¬ 
лізму й почався процес побудови 
розвинутого соціалістичного су¬ 
спільства. На шлях соціалістич¬ 
ного будівництва стала перша краї¬ 
на амер. континенту — Куба, що 
ввійшла до складу світової систе¬ 
ми соціалізму. Успіхи СРСР та 
ін. країн соціалізму, зростання 
впливу комуністичних партій на 
маси, поглиблення заг. кризи ка¬ 
піталізму, ідейний крах реформіз¬ 
му суттєво змінили умови класової 
боротьби на користь трудящих. У 
країнах капіталу загострився 
страйковий рух, що став могутньою 
зброєю робітн. класу в боротьбі 
за свої права, демократію і соціаль¬ 
ний прогрес. У 1973—76 кількість 
страйкарів зросла з 17,4 млн. до 
27,5 млн. чол. За неповними да¬ 
ними, за перші 9 місяців 1980 в 
страйках та ін. масових виступах 
проти капіталістичної експлуата¬ 
ції брали участь бл. 52—53 млн. 
трудящих. Вистзгпи робітн. класу 
дедалі більше набувають форми 
загальних страйків. Під його ке¬ 
рівництвом сформувався антимо- 
нополістичний фронт широких мас 
трудящих, які борються проти 
фінанс. олігархії, мілітаризації 
економіки, різних форм дискримі¬ 
нації, загрози неофсаиизму. Бо¬ 
ротьба за єдиний фронт і демокра¬ 
тію, що розгорнулася в світі капі¬ 
талу, є складовою частиною бо¬ 
ротьби за соціалізм. Відбулися 
національно-визвольні революції в 
десятках країн Азії і Африки, 
які добилися політ, незалежності. 
Колоніальну систему імперіаліз¬ 
му було зметено. Існування світо¬ 
вої системи соціалізму відкрило 
перед народами країн, що визво¬ 
лилися, перспективу нац. відрод¬ 
ження, досягнення екон. незалеж¬ 
ності, молоді д-ви дістали міцну 
підтримку в боротьбі проти насту¬ 
пу неоколоніалізму. Наприкінці 
70-х рр. активізувався визвольний 
рух у Лат. Америці. 
Найважливішими подіями сучас. 
С. р. и. стали XXII—XXVI з’їзди 
Комуністичної партії Радянсько¬ 

го Союзу, міжнар. наради кому¬ 
ністичних і робітн. партій 1957, 
1960, 1969, конференції комуніс¬ 
тичних і робітн. партій Європи в 
Кардових Варах (1967), Берліні 
(1976), зустріч у Парижі (1980) 
(див. окремі статті). 
Прийняті ними колективні доку¬ 
менти присвячено насущним зав¬ 
данням боротьби проти імперіаліз¬ 
му, за єдність комуністичних і 
робітн. партій, усіх прогресивних 
сил сучасності. На повий ступінь 
піднявся загальнодемократичний 
рух прихильників миру, спрямова¬ 
ний проти мілітаризму, на стри¬ 
мування гонки озброєнь, усунеи 
ня загрози ядерної війни (див. 
Всесвітні асамблеї, конгреси і 
конференції на захист миру). Не¬ 
від’ємною складовою частиною С. 
р. п. є боротьба між комуністичною 
і бурж. ідеологіями як відобра¬ 
ження в духовному житті людст¬ 
ва істор. процесу переходу від 
капіталізму до соціалізму. В но¬ 
вих умовах з новою силою довів 
свою життєвість чарксизм-лені¬ 
нізм — теорія і програма світового 
робітн. і комуністичного руху, ме¬ 
тодологія революц. мислення й ре- 
волюц. дії. Буржуазія мобілізує 
всі засоби ідеологічного впливу, 
намагаючись зупинити зростання 
впливу марксизму-ленінізму на 
маси. Гол. ставку реакція робить 
на антикомунізм, на розвиток 
націоналізму, шовінізму, расизму. 
КПРС та ін. марксистсько-ленінсь¬ 
кі партії виходять з того, що не¬ 
примиренна боротьба проти бурж. 
ідеології, ревізіонізму, догматиз¬ 
му, сектантства в робітничому 
русі — необхідна умова зміцнення 
єдності міжнар. комуністичного і 
робітн. руху, успішного будівницт¬ 
ва соціалізму і комунізму. 
Сучасна епоха — епоха докорін 
них соціальних перетворень. Гол. 
рушійною силою С. р. п. є світова 
соціалістична співдружність, що 
йде в авангарді боротьби народів 
проти гніту монополій, за мир, 
демократію н соціальний прогрес. 

А. В. Кудрицький. 
СВІТОВІ^Й РЙНОК — сукуп 
ність нац. ринків різних країн, по¬ 
в’язаних одна з одною міжнарод¬ 
ним поділом праці і системою тор- 
говельно-екон. відносин; у сучас¬ 
них умовах включає і сферу обмі¬ 
ну товарів, а також послуг між кра¬ 
їнами двох світових систем. Істо¬ 
рично С. р. утворився на базі 
капіталістичного способу вироби, 
як світовий капіталістичний ри 
нок. Внаслідок перемоги Великої 
Жовтн. соціалістич. революції в 
Росії світовий капіталістичний ри¬ 
нок перестав бути єдиним і всео- 
хоплюючим, а після 2-ї світової 
війни, після утворення світової 
системи соціалізму виник і сві¬ 
товий соціалістичний ринок. 
Природа і закономірності функ¬ 
ціонування кожного з них як час¬ 
тин С. р. принципово різні. Проте 
між ними неминуче існують зв’яз¬ 
ки і залежність, незважаючи на 
спроби імперіалістичних д-в бойко¬ 
тувати ці зв’язки, здійснити екон. 
блокаду соціалістичних країн, ос¬ 
кільки, як вказував В. І. Ленін, 
«є сила більша, ніж бажання, воля 
і рішення будь-якого з ворожих 
урядів або класів, ця сила — за¬ 
гальні економічні всесвітні відно- 
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сини, які змушують їх стати на цей 
шлях зносин з нами» (Повне зібр. 
тв., т. 44, с. 291). в. Л. Хгілгжо. 

СВІТОВЙЙ СОЦІАЛІСТЙЧНИЙ 
РЙНОК — сукупність нац. рин¬ 
ків соціалістичних країн; система 
планомірно організованих товарно- 
грошових зв’язків і відносин між 
соціалістичними державами, яка 
розвивається на базі світової сис¬ 
теми соціалістичного господарст¬ 
ва на засадах рівноправності, вза¬ 
ємної вигоди і взаємодопомоги. 
Склався після 2-ї світової війни 
внаслідок утворення світової си¬ 
стеми соціалізму, на основі роз¬ 
ширення взаємного товарообороту 
і розвитку інших форм екон. і на¬ 
ук.-тех. співробітництва між со¬ 
ціалістичними країнами. Приро¬ 
да С. с. р. визначається соціально- 
екон. ладом соціалізму, системою 
його екон. законів, діянням об’єк¬ 
тивних тенденцій до інтернаціо¬ 
налізації виробнигутва і обміну, 
розширення й поглиблення між¬ 
народного соціалістичного поділу 
праці. На відміну від світового 
капіталістичного ринку С. с. р. 
характеризується планомірною ор¬ 
ганізацією, неухильним зростан¬ 
ням товарообороту і вдосконален¬ 
ням його структури, підвищенням 
місткості та стійкості ринку, від¬ 
сутністю конкуренції та антаго¬ 
ністичних суперечностей. 
Ціни С. с. р. формуються на осно¬ 
ві цін світових товарних ринків, 
однак коректуються з тим, щоб 
виключити вплив кон’юнктурних 
і спекулятивних факторів капіта¬ 
лістичного ринку, у взаємній тор¬ 
гівлі країни — члени Ради Еконо¬ 
мічної Взаємодопомоги (РЕВ) за¬ 
стосовують т. 3. контрактні ціни, 
які встановлюють на строк дії 
торг, угоди. Розрахунки за товари 
й послуги між країнами РЕВ про¬ 
водять через Міжнародний банк 
економічного співробітництво в 
особливій валюті — перевідних 
карбованцях і на багатосторонній 
основі, що сприяє розширенню то¬ 
варообороту між цими країнами, 
лає змогу \ ожній з них збалансо- 
вувати свої надходження і плате¬ 
жі. Важливою частиною С. с. р. є 
ринок країн — членів РЕВ (табл.), 
шо постійно зростає. Його частка 
становить бл. ®/іо заг. товарооборо¬ 
ту соціалістичних країн. Значну 
частину зовнішньоторг. обороту 
країн — членів РЕВ становить їх 
взаємний оборот. У всіх без винят¬ 
ку країнах РЕВ зовнішньоеконо¬ 
мічні зв’язки здійснюються на ос¬ 
нові монополії зовнішньої торгів¬ 
лі. Розвиток С. с. р. і розширення 
торг.-екон. зв’язків соціалістичних 
країн сприяють піднесенню їхньої 
економіки, вирівнюванню рівнів 
екон. розвитку, підвищенню на¬ 
родного добробуту, зміцненню по¬ 
зицій світового соціалізму. Роз¬ 
ширюючи взаємну торгівлю, соціа¬ 
лістичні д-ви водночас проводять 
активну зовнішньоторг. політику, 
спрямовану на розвиток торгівлі 

Зовнішньоторговельний оборот країн — членів РЕВ 
(млрд. крб.) 

1950 1960 1970 1980 

Загальний товарооборот, 7,5 25,1 57,3 225 
в т. ч. взаємний оборот 4,6 17,5 37,7 121 

та ін. форм екон. і науково-тех. 
зв’язків з розвинутими капіталіс¬ 
тичними д-вами, на всебічне спів¬ 
робітництво з країнами, що роз¬ 
виваються (див. Зовнішня торгів¬ 
ля). А це відповідає інтересам усіх 
народів св^ту. в. О. Хилько. 
СВІТОВЙЙ ЧАС — те саме, що й 
всесвітній час. 
СВІТОВГ ЦГНИ — ціни, що скла¬ 
даються на світовому ринку на 
основі інтернаціональної вартос¬ 
ті. Див. Ціна. 
СВІТ(ЗГЛЯД — форма суспіль¬ 
ної самосвідомості людини, через 
яку вона сприймає, осмислює й 
оцінює навколишню дійсність як 
світ свого буття й діяльності, визна¬ 
чає й сприймає своє місце й при¬ 
значення в ньому. У С. входять 
узагальнені уявлення про світ і 
саму людину, про спрямованість 
ходу подій у світі, про смисл люд¬ 
ського життя, істор. долю людст¬ 
ва тощо, а також система переко¬ 
нань, принципів та ідеалів. Фор¬ 
муючись разом з людською свідо¬ 
містю на основі матеріальної прак¬ 
тики, С. духовно реалізує потре¬ 
би й цілі практичного перетворен¬ 
ня світу, виступаючи як його ду¬ 
ховно-практичне освоєння, в яко¬ 
му подолання «чужості» світу 
реалізується створенням образів 
його іншого, належного і бажаного 
стану відповідно до ідеалів істи¬ 
ни, добра й краси. Проте потреби 
матеріальної перетворюючої діяль¬ 
ності відображаються у С. не без¬ 
посередньо, а через систему істо¬ 
рично даних суспільних відносин, 
що надають цим потребам конкрет- 
но-істор. в антагоністич. суспільст 
ві класового змісту й часто ілюзор 
ну форму (міфологія, релігія). 
Такою ілюзорною формою ду¬ 
ховно-практичного освоєння світу, 
що відображує експлуатацію лю¬ 
дини людиною, соціальне гноблен¬ 
ня, уявне безсилля трудящих ре- 
волюц. шляхом визволитися від 
цього гноблення, революційно пе¬ 
ретворити світ власними силами 
є реліг. С. 
Виникнення протилежного релі¬ 
гії наук. С. стало можливим лише 
з появою робітничого класу, все- 
світньо-істор. місія якого полягає 
в революц. перетворенні світу, 
знишенні всіх форм соціального 
гноблення, в побудові соціалізму 
і комунізму. 
С. формується внаслідок практич¬ 
ного освоєння духовної культури 
суспільства {науки, літератури, 
мистецтва), пануючих у ньому по¬ 
літ., моральних, естетичних, пра¬ 
вових, реліг. (або атеїстичних), 
філос. та ін. поглядів, а також ду¬ 
ховних почуттів — громадянських, 
моральних, естетичних тощо, на 
ЯКІ спираються віра й перекона¬ 
ність у реальності відповідних гро 
мадянських. моральних, естетич¬ 
них і пізнавальних ідеалів, надія 
на їхнє здійснення. Формою теор 
розв’язання світоглядних проблем 
теор. розвитку С. є філософія 
Реліг. С. теоретично узагальнив 
філос. ідеалізм. Із зародженням 
і розвитком елементів наук. С. 
пов’язані філос. матеріалізм і 
діалектична концепція розвитку 
(див. Діалектика). Революц. пе¬ 
реворотом у філософії було ство¬ 
рення К. Марксом і Ф. Енгельсом 
філос. основи наукового комуніз¬ 

му — діалектичного матеріаліз¬ 
му й історичного матеріалізму, 
в яких пролет., класовий С. здо¬ 
був наук, розробку й послідовне 
теор. вираження. Визначна роль 
у теор. розвитку пролет. С. і в 
утвердженні його в свідомості 
широких революц. мас трудящих 
належить В. І. Леніну і створеній 
ним партії нового типу — Комуні¬ 
стичній партії Радянського Сою¬ 
зу. З перемогою соціалізму наук, 
марксистсько-ленінський С. стає 
панівним. Формування його у тру¬ 
дящих є найважливішим завдан¬ 
ням ідеологічної роботи КПРС. 
«Серцевиною ідеологічної, політи- 
ко-виховної роботи було і лиша¬ 
ється формування у радянських 
людей наукового світогляду, безза- 
вітної відданості справі партії, 
комуністичним ідеалам, любові до 
соціалістичної Вітчизни, проле¬ 
тарського інтернаціоналізму» (Про 
дальше поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної роботи. К., 1979, 
с. 9). Засвоюючись у процесі кому¬ 
ністичного виховання, проходячи 
через жіотєві цілі й інтереси лю¬ 
дей соціалістичного суспільства, 
наук. С. виступає як засіб визна¬ 
чення їхньої власної позиції щодо 
всіх життєвоважливих явищ і по¬ 
дій у світі, причому це не тільки 
теоретична, а й практична позиція, 
стимулятор і визначник способу 
участі в цих подіях. На основі за¬ 
своєння наук. С. формується ак¬ 
тивна життєва позиція рад. люди¬ 
ни. Ь.^ !. Шинкарук. 
СВІТОСЛАВСЬКИИ Сергій Іва¬ 
нович [24.ІХ (6.Х) 1857, Київ — 
19.IX 1931, там же] — укр. Живо¬ 
писець. В 1875—83 навчався в 
Моск. уч-щі живопису, скульп¬ 
тури та архітектури у В. Перова 
та О. Саврасова. Жив у Москві, 
кожного літа приїздив на Ук¬ 
раїну, .3 1884 оселився у Києві. 
Ше в роки навчання створив кар¬ 
тину «З вікна Московського учили 
ща живопису» (1878). З 1884 — 
експонент, з 1891 — член Т-ва 
передвижників. Раннім творам С. 
(«Ніч», 80-і рр. 19 ст.; «Дніпров¬ 
ські пороги», 1885) притаманні ро¬ 
мантичні риси. Наприкінці 80-х ро- 
кі^^ остаточно сформувався сві¬ 
тогляд художника. Розвиваючи 
демократичні традиції рос. щко- 
ли пейзажу, він звернувся до 
зображення укр. природи, пока¬ 
зуючи її в тісному зв’язку з нав¬ 
колишнім життям, в його карти¬ 
нах переплітаються пейзажі та 
жанрові елементи:«Дворик»(1884), 
«До весни» (1887), «Воли на оран¬ 
ці» (1891), «Заїжджий двір у Моск¬ 
ві» (1892), «Москва. Василій Бла¬ 
женний» (1893), «Вулиця повіто¬ 
вого міста» (1895), «Розлив Дніпра 
на Оболоні», «Заготівля льоду на 

С І Світославський, Весна на ірг- 
торі. 90-і роки 19 ст Приватна збір¬ 
ка Київ. 
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Дніпрі», «Миргород» (1902), «Ве¬ 
чір у степу», «Зима» (1905), «Ки¬ 
їв. Поділ», «Пором на Дніпрі», 
«Рибачки», «Двір напровесні» 
(1913). Подорожуючи в 90-х рр. 
19 ст. по Серед. Азії, С. написав 
пейзажі «Отара в горах» та «Ба¬ 
зар у Самарканді» (1911), що від¬ 
значаються соковитими барвами 
і майстерною передачею освітлен¬ 
ня. Твори С. зберігаються в ДТГ, 
в Мо кві, ДМУОМ у'Києві та ін. 
музеях. У період революції 1905— 
07 брав участь у роботі редакції 
сатиричного журн. <Шершень>, до 
помагав учням Київ, художнього 
училища, яких за революційну 
діяльність було вигнано з учили¬ 
ща (організував майстерню, де 
вони дістали можливість працю¬ 
вати). Був членом жюрі конкурсу 
проектів на пам’ятник Т. Г. Шев 
ченку. Іл. див. на окремому ар¬ 
куші, с. 48—49. 
Літ.: Попова Л. І. С. І. Свєтославсь- 
кий. К., 1955; Сергій Іванович Свє- 
тославський. Альбом. К., 1961. 

. ^А. В. Захариук. 
СВГТСЬКА ШКОЛА — школа, 
В якій навчання і виховання віль¬ 
ні від впливу церкви. Світськими 
вважають школи, що перебувають 
у віданні і під контролем світ¬ 
ської влади, на відміну від кон¬ 
фесіональних шкіл, які є на утри¬ 
манні і під контролем церкви. 
В СРСР усі типи початкових, се¬ 
редніх і вищих шкіл — світські. 
Церква в СРСР відокремлена від 
держави і школа — від церкви 
(Конституція СРСР, гл. 7). 
С В Г ТЯ З Ь, Світязьке озеро — 
озеро на Пн. Зх. Волинської обл. 
УРСР, поблизу м. Шацька. Ле¬ 
жить у межиріччі Прип’яті-та Бугу. 
Довж. 9,3 км, шир. 4—8 км, пло¬ 
ща 24,2 км^. Пересічна глиб, озе¬ 
ра 7 м, макс.—о8,4 м, об’єм во¬ 
ди бл. 190,7 млн. м^. Береги низь¬ 
кі, мало розчленовані, лише на 
Пд. Зх. — мілководна зат. Бужня, 
на Пд. Сх.— Лука. С. живиться 
артезіанськими водами та за раху¬ 
нок поверхневого стоку. Вода в 
озері прісна, дуже прозора (про¬ 
зорість до 8 м). Багате на рибу 
(лящ, сом, карась, вугор, сиг то¬ 
що). Район туризму, на березі — 
бази відпочинку. Держ. заказник. 

Озеро Світязь. 

СВІФТ (5^VІЦ) Джонатан (ЗО.XI 
1667, Дублін — 19.x 1745, там 
же) — англ. письменник-сатирик. 
Перший твір — памфлет «Битва 
книжок» (1704), у якому, висмію¬ 
ючи суперечку між прихильника¬ 
ми античної та нової літератури, 
С. пропонував творчо використо¬ 
вувати культур, спадщину мину¬ 
лого. Памфлет С. «Казка бочки» 
(1704) — гостра соціальна сатира, 
де засуджується реліг. фанатизм. 
У численних політ, памфлетах тав¬ 
рував продажність англ. парла¬ 
ментських партій вігів і торі. 

В «Щоденнику для Стелли» (1710— 
13, вид. посмертно) відображена 
політ, діяльність С. Боротьбі ірл. 
народу за свої права, активним 
учасником якої був сам, присвя¬ 
тив памфлети «Листи сукнаря» 
(1723—24), «Скромна пропозиція 
для дітей ірландських бідняків» 
(1729) та ін. Вершина творчості — 
сатирико-фантастичний роман 
«Мандри Гуллівера» (1726). З чо¬ 
тирьох подорожей Гуллівера в 
фантастичних країнах постає роз¬ 
горнуте сатиричне зображення 
англ. суспільства 18 ст. Автор пам¬ 
флетів «Повчання слугам», «Сер¬ 
йозний та корисний проект влаш¬ 
тування притулку для невиліков¬ 
них» (1733) та ін. Традиції сати- 
и С. продовжили і розвинули 
. Філдінг, Л. Стерн, А. Франс, 
Б. Шоу, Б. Брехт, К. Чапек, 
Г. Уеллс та ін. 
Те.: У к р. п е р е к л.— Казка боч¬ 
ки. К., 1958; Мандри до різних дале¬ 
ких країн світу Лемюеля Гуллівера, 
спершу лікаря, а потім капітана кіль¬ 
кох кораблів. К.. 1968; Рос. пе¬ 
ре к л. — Памфлети. М., 1955; Пу- 
тешествия Гулливера. М., 1980. 
Літ.: Урнов Д. М. Робинзон и Гул- 
ливер. Судьба двух литературньїх 
героев. М., 1973. Д. С. Яхонтова 
СВІЧА — річка в Івано-Фр. та 
Львів, областях УРСР, права 
прит. Дністра. Довж. 106 км, пло 
ша бас. 1490 км^. Бере початок на 
зх. схилах Горган. У верхів’ї має 
гірський характер, нижче долина 
С. розширюється до 5—6 км. 
Живлення снігове і дощове. Ви¬ 
користовують для водопостачання, 
частково — для зрошування. 
СВГЧКА — колишня назва одиниці 
сили світла', сучасна назва — кан¬ 
дела . 
С В (З Б О Д А (ЗуоЬосІа) Людвік 
(25.XI 1895, Грознетін, Чехія — 
20.IX 1979, Прага) — державний, 
політичний і військовий діяч 
ЧССР, генерал армії (1945), три¬ 
чі Герой ЧССР (1965, 1970, 1975), 
Герой Рад. Союзу (1965). Член 
Компартії Чехословаччини (КПЧ) 
з 1948. Н. в селянській сім’ї. 
Учасник 1-ї світової війни. Пере¬ 
буваючи в австро-угор. армії, пе¬ 
рейшов на бік Росії. В 1916 вступив 
до чехословацького легіону, що 
формувався в Росії. Після повер¬ 
нення в Чехословаччину з 1920 — 
кадровий офіцер чехословацької 
армії. Закінчив військ, академію 
в Празі. В 1931—34 — викладач 
військ, академії. В роки нім.- 
фашист. окупації Чехословаччи¬ 
ни С.— один з організаторів під¬ 
пільної антифашист, боротьби. В 
1939 С. переїхав до СРСР. Піл час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 
С. відіграв значну роль у форму¬ 
ванні чехословац. військ, частин 
на території СРСР. В 1943 під ко¬ 
мандуванням С. 1-й Чехословаць¬ 
кий окремий піхотний батальйон 
патріотів-інтернаціоналістів узяв 
участь у бою проти нім.-фашист, 
військ побл. Соколового. Того 
самого року очолив Першу Чехо¬ 
словацьку окрему бригаду в СРСР 
(брала участь у визволенні Києва, 
билася під Білою Церквою, Жаш¬ 
ковом), пізніше — 1-й Чехословац. 
армійський корпус в СРСР. У 
1945—50 — міністр нац. оборони. 
В 1955—59 — нач. Військ, акаде¬ 
мії ім. К. Готвальда. В 1968—75 — 
президент ЧССР. З 1968 — член 

Президії ЦК КПЧ. З 1948 — депу¬ 
тат Нац. зборів. Нагороджений 2 
орденами Леніна, орденами Жовт¬ 
невої Революції, Суворова 1-го 
і 2-го ступенів, чехословацькими 
орденами. Міжнар. Ленінська 
премія «За зміцнення миру між 
кародами», 1970. 
«СВОБбДА» — амер. радіостан¬ 
ція, один з диверсійних центрів 
ЦРУ США. Заснована 1953. Ве¬ 
де передачі 19 мовами народів 
СРСР (цілу добу). Має розгалу¬ 
жену мережу радіопередавачів у 
ФРН, на Тайвані та ін. районах. 
«С.» здійснює шпигунську і ди¬ 
версійну діяльність проти Радян¬ 
ського Союзу (зокрема, засилан¬ 
ня антирад. л-ри на тер. СРСР, 
організацію провокацій проти рад. 
громадян, Я'лі перебувають у ка¬ 
піталістичних країнах). Керівний 
орган радіостан^^ії — К-т радіо 
«С.» — в Нью-Йорку, штаб-квар¬ 
тира — в Мюнхені (ФРН). 

В. С. Бруз. 
СВОБОДА ВОЛІ — один з аспек¬ 
тів свободи, в якому розкриваєть¬ 
ся здатність приймати рішення зі 
знанням справи, панувати над 
собою. Тлумачачи волю як само¬ 
чинний (спонтанний) у своїх ак¬ 
тивних проявах фактор, не зу¬ 
мовлений об’єктивними обста¬ 
винами, філософи-ірраціоналісти 
(представники <філософії жит- 
тяь, прагматизму, екзистенці¬ 
алізму) ототожнюють С. в. із сва¬ 
волею. На противагу цьому при¬ 
хильники метафізичного мате¬ 
ріалізму обстоювали всезаг. зу¬ 
мовленість явищ дійсності, чим 
взагалі заперечували С. в. Відки- 
даючи ці крайні погляди, марк¬ 
систсько-ленінська філософія виз¬ 
нає С. в., але вказує на зумовле¬ 
ність її певними реальними факто¬ 
рами. С. в. визначається гол. чин. 
сферою можливого, а не дійсного 
(див. Можливість і дійсність). 
У разі причинної зумовленості 
реальною можливістю С. в. стає 
безпосереднім стимулом до дії, 
що перетворює цю можливість 
на дійсність; у випадку зумовле¬ 
ності формальною можливістю С. 
в. стимулює пошук шляхів пере¬ 
творення формальної можливості 
на реальну і далі — на дійсність. 
СВОБбДА І НЕОБХІДНІСТЬ — 
філософські категорії, що фіксу- 
ють співвідношення між об’єктив¬ 
ними законами природи і суспіль¬ 
ства та діяльністю людини відпо¬ 
відно чи всупереч цим законам. 
Свобода — свідома цілеспрямо¬ 
вана діяльність людини, яка 
спирається на знання об’єктивних 
законів природи й суспільства й 
використовує ці знання. Свобода 
полягає не в уявній незалежності 
від об’єктивної необхідності, не в 
сваволі, а в здатності людини пла¬ 
номірно використовувати сили 
природи для реалізації своїх пев¬ 
них цілей, у пануванні людини 
над природою і сусп. відносина¬ 
ми. Свобода є продуктом істор. 
розвитку суспільства. З роз¬ 
витком знарядь праці, техніки, з 
нагромадженням знань і досвіду, 
з розвитком культури в цілому 
людство дедалі більше практично 
оволодівало необхідністю. Рівень 
свободи визначається рівнем роз¬ 
витку продуктивних сил, науки, 
мистецтва, характером соціально- 

СВОБОДА 
І НЕОБХІДНІСТЬ 

Л. Свобода. 



72 
СВОБОДА 
НАУКОВОЇ, 
ТЕХНІЧНОЇ 
І ХУДОЖНЬОЇ 
ТВОРЧОСТІ 

екон. і політ, ладу. В класово ан¬ 
тагоністичному суспільстві опану¬ 
вання стихійними силами природи 
не супрюводиться звільненням від 
відчужених соціальних сил, від 
їхньої стихійної дії. Стрибок люд¬ 
ства від царства необхідності до 
царства свободи реалізується в 
процесі революц. знищення експлу¬ 
ататорського ладу і побудови ко¬ 
муністичного суспільства. Бурж. 
сусп.-екон. формацією завершу¬ 
ється передісторія людства, з ко¬ 
мунізму починається його справж¬ 
ня історія, коли діяльність стає 
творчою самодіяльністю, перетво¬ 
рюється на першу потребу людини, 
на засіб самореалізації творчих 
потенцій всебічно розвиненої осо¬ 
би. Немарксистським течіям істо¬ 
рії філософії притаманна абсолю¬ 
тизація свободи, ототожнення її 
з сваволею {волюнтаризм, ^філо¬ 
софія життя>, прагматизм, ек¬ 
зистенціалізм) або необхідності 
{фаталізм). Дійсне співвідношен¬ 
ня між С. і н. розкриває мар¬ 
ксистсько-ленінська філософія. 

М. О. Парнюк. 

СВОБбДА НАУКбВОТ, ТЕХ¬ 
НІЧНОЇ І ХУДбЖНЬоТ ТВбР- 
ЧОСТІ. Закріплена і гарантована 
Конституцією СРСР (ст. 47), кон¬ 
ституціями союзних (в УРСР — ст. 
45 Конституції УРСР) і авт. рес¬ 
публік. Відповідно до цілей ко¬ 
муністичного будівництва є скла¬ 
довим елементом системи основ¬ 
них прав, свобод і обов’язків рад. 
громадян. Побудова розвинутого 
соціалістич. суспільства в СРСР, 
створення могутніх продуктивних 
сил, передової науки, техніки і 
культури, зміцнення взаємозв’яз¬ 
ку екон. прогресу з духовним де¬ 
далі повніше сприяють всебічному 
розвитку особи, розширенню ре¬ 
альних умов для творчої діяльнос¬ 
ті рад. людей. Здійснення свободи 
творчості забезпечується широким 
розгортанням наук, досліджень, 
винахідницької і раціоналізатор¬ 
ської діяльності, розвитком л-ри і 
мистецтва. Тільки в науково-тех. 
товариствах і Всесоюзному това 
ристві винахідників і раціона¬ 
лізаторів об’єднано бл. 22 млн. 
чол., понад 20 млн. чол. беруть 
участь у худож. самодіяльності 
(на 1.1 1981). Для розвитку на¬ 
ук., тех. і худож. творчості в СРСР 
створюються необхідні матеріаль¬ 
ні умови. Збільшуються асигну¬ 
вання на наук, дослідження, під¬ 
вищується їхня ефективність, по¬ 
дається всебічна підтримка добро¬ 
вільним т-вам і творчим спілкам, 
організовується впровадження ви¬ 
находів і раціоналізаторських про¬ 
позицій у нар. г-во та ін. сфери 
життя. Права авторів, винахідни¬ 
ків і раціоналізаторів охороня¬ 
ються д-вою (див. Авторське пра¬ 
во, Винахідницьке право). Ця 
свобода не може бути гарантова¬ 
на в капіталістичному суспільстві, 
розвиток науки і техніки, духов¬ 
не життя якого значною мірою за¬ 
лежать від інтересів буржуазної 
держави, монополій, воєнно-про¬ 
мислового комплексу. 

^ Р С,. Павловський. 
СВОБбДА СЛбВА, ДРІБКУ, 
ЗБбРІВ, МІТИНГІВ, В'^ЛИЧ- 
НИХПОХбДІВ І ДЕМОНСТРА¬ 
ЦІЙ — ряд політ, свобод Громадян 
СРСР. ЦІ свободи закріплено і 

гарантовано Конституцією СРСР 
(ст. 50), конституціями союзних 
(в УРСР — ст. 48 Конституції 
УРСР) і авт. республік. Є політ, 
завоюванням рад. народу, нале¬ 
жать до свобод демократичних. 
є гарантією здійснення принцтіу 
народовладдя, сприяють проце¬ 
сові дальшої демократизації і вдо¬ 
сконалення форм соціалістичної 
демократії, стимулюванню роз¬ 
витку особи. Ці свободи визнача¬ 
ють право громадян СРСР та їх¬ 
ніх орг-цій вільно висловлювати, 
зокрема, через друковані видан¬ 
ня (газети, журнали та ін.), свої 
думки, погляди і переконання з 
політ., госп., соціально-культур. 
питань, скликати і проводити збо¬ 
ри й мітинги, організовувати вулич¬ 
ні походи й демонстрації. Перелі¬ 
чені свободи належать до визна¬ 
чальних основ правового статусу 
рад. громадянина і є важливою 
формою участі трудящих в управ¬ 
лінні державними і громадськими 
справами, виявлення їхньої, іні¬ 
ціативи і творчої активності, об¬ 
говорення і вирішення держ. і 
громадських справ. Закон перед¬ 
бачає, що використання цих сво 
бод можливе лише в інтересах 
рад. народу і з метою зміцнення 
соціалістичного ладу. Вони не мо¬ 
жуть використовуватися всупереч 
правам і законним інтересам ін. 
осіб. Рад. д-ви, з антигуманною 
метою, супроводитися порушенням 
громадського порядку. Здійснен¬ 
ня цих політичних свобод забез¬ 
печується наданням трудящим та 
їхнім організаціям громад, будин¬ 
ків, вулиць і площ, а також широ¬ 
кою 1 достовірною інформацією, 
можливістю використаїшя пр>еси, 
телебачення і радіо, інших ма¬ 
теріальних згмов. Ці свободи охо¬ 
роняються Радянською держявою, 
всіма її органами. В інших соці а 
лістичних країнах ці свободи також 
гарантовано. 
Сучасні конституції бурж. країн 
формально проголошують свободу 
слова, мітингів тощо, однак тру¬ 
дящі здебільшого не мають реаль 
них гарантій для здійснення га 
охорони цих свобод. Обмеження 
для трудящих в користуванні 
цими свободами зводяться, зокре¬ 
ма, до встановлення в капіталі¬ 
стичних д-вах поліцейських режи¬ 
мів, реакційного законодавства, 
різного роду екон. зггисків, до 
права держ. органів, з огляду 
на їхні надзвичайні повноваження, 
скасувати або зупинити дію від¬ 
повідних статей конституції. Тру¬ 
дящі капіталістичних країн ве¬ 
дуть постійну боротьбу за право 
реального здійснення своїх політ, 
свобод. М. 1. Данченко. 

^ ^ 1. А. Тимченко 
СВОБбДА СбВІСТІ — багато- 
аспектне явище суспільного життя, 
в морально-філос. розумінні С. 
с.— можливість кожної людини 
діяти відповідно до власних пере¬ 
конань, згідно з велінням совісті 
(не порушуючи при цьому існую 
чих у даному суспільстві соціаль¬ 
них норм). (Ставлення до релігії є 
однією з сторін цієї проблеми, у 
політ, плані С. с. розглядається 
як один з аспектів демократії. З 
юрид. боку С. с. належить до осн. 
особистих прав людини; є однією 
з свобод демократичних. В СРСР 

вона передбачалася всіма попе¬ 
редніми Рад. конституціями. 
Діюча Конститзгція СРСР 1977 
(ст. 52; ст. 50 Конституції УРСР 
1978) розглядає С. с. як право 
громадян «сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, 
відправляти релігійні культи або 
вести атеїстичі^ пропаганду». Кон¬ 
ституцією СРСР заборонено роз¬ 
палювання ворожнечі і ненависті 
у зв’язку з реліг. віруваннями. Як 
і ін. конституційні права, С. с. 
забезпечується відповідними га¬ 
рантіями: політ., ідеологічними, 
правовими, матеріальними, насам¬ 
перед відокремленням церкви від 
держави і школи від церкви. Рад. 
конституція закріпила й рів¬ 
ність громадян перед законом неза¬ 
лежно від їхнього ставлення до 
релігії. Для задоволення реліг. 
потреб віруючі, які досягли повно¬ 
ліття, можуть утворювати релі¬ 
гійні об’єднання, що реєструють¬ 
ся в УРСР відповідно до Поло¬ 
ження, затвердженого Указом 
Президії Верховної Ради УРСР 
від 1.ХІ 1976 (зі змінами й до¬ 
повненнями від 9. IX 1981). 
Важливе значення має передбаче¬ 
не Положенням правило про рів¬ 
ність перед законом усіх зареєст¬ 
рованих реліг. об’єднань і орг-цій. 
Водночас встановлено, що ніхто 
не може, посилаючись на реліг. 
переконання, ухилятися від ви¬ 
конання своїх громадянських обо¬ 
в’язків. V/ о. Голодний. 
СВОБбДИ ДЕМОКРАТИЧНІ — 
політ, і правові норми, які визна¬ 
чають становище людини в держа¬ 
ві. В СРСР ці свободи встанов¬ 
лено і гарантовано Конституцією 
СРСР, конституціями союзних і 
авт. республік, рад. законами, що 
забезпечують громадянам реальну 
можливість безперешкодного ко¬ 
ристування соціальними благами, 
всебічного задоволення особистих 
і суспільних інтересів. Завдяки 
здійсненню С. д. громадяни СРСР 
мають змогу брати активну участь 
у держ., госп. і соціально-культур. 
житті країни. До осн. С. д. нале¬ 
жать: свобода слова, друку, зборів, 
мітингів, вуличних походів і де¬ 
монстрацій і свобода совісті та 
ін. Найважливішою принциповою 
особливістю С. д. в СРСР, як і 
ін. прав громадян, є їхня реаль¬ 
ність і дальше розширення, що за 
безпечується рад. соціалістичним 
ладом і встановленими Консти¬ 
туцією СРСР, конституціями со¬ 
юзних і авт. республік та ін. за¬ 
конами юрид. і матеріальними га¬ 
рантіями (див. Гарантії правові). 
Конституцією передбачено, що ви¬ 
користання громадянами С. д., 
які є однією з важливих умов віль¬ 
ного розвитку особи, не повинно 
завдавати шкоди інтересам сус¬ 
пільства і д-ви, правам ін. грома¬ 
дян. Здійснення С. д. невідділь¬ 
не від виконання рад. громадяна¬ 
ми своїх обов’язків (див. Основні 
права, свободи і обов'язки грома¬ 
дян СРСР). Конституції інших 
соціалістичних іфаїн також перед 
бачають широкі С. д. для своїх гро¬ 
мадян і встановлюють гарантії їх¬ 
ньої реалізації. 
Проголошені формально в капіта¬ 
лістичних країнах С. д. є факти¬ 
чно свободами для пануючих кла¬ 
сів. В. Є. Бражников 
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СіВОБбДІН Григорій Семено¬ 
вич [справж. прізв.— Перемиш- 
лєв: 5 (17). XI 1881, с. Дніпровка, 
тепер Вільнянського р-ну Запо¬ 
різької обл.— 31.VIII 1971, Яро¬ 
славль] — російський рад. актор 
і режисер, громадський діяч, засл. 
арт. УРСР (з 1932). Член КПРС з 
1918. Сценічну діяльність почав 
1901. Учасник революції 1905—07 
в Росії. Делегат X з’їзду РКП(б). 
С. у складі делегації партій 
ної організації м. Симбірська зу¬ 
стрічався з В. І. Леніним; з пу¬ 
тівкою ЦК РКП(б) був направле 
ний на Україну, де став організато¬ 
ром театру <П1ахтерка Донбасса^ 
(1922—24). В 1935—63 працював 
у Яросл. рос. драм, театрі ім. Ф. 
Волкова. Серед ролей — Прота- 
сов («Живий труп» Л. Толстого), 
Єгор Буличов («Єгор Буличов та 
інші» М. Горького), Швандя («Лю¬ 
бов Ярова» Треньова), Григорій 
Дудар («Диктатура» Микитенка). 
Здійснив вистави: «Ідіот» за Ф. 
Достоєвським, «На дні» М. Горь- 
кОго, а також за п’єсами І. Дніпров¬ 
ського, І. Микитенка, О. Корній¬ 
чука та ін. Нагороджений 2 орде 
нами «Знак Пошани». 
Літ.; Давидова 1. М. З мандатом Іллі¬ 
ча. «Народна творчість та етнографія». 
1974, КіЬ 1. /. М. Давидова 
СВОБбДНИИ (до 1924 — Алек 
сєєвськ) — місто обласного підпо¬ 
рядкування Амур. обл. РРФСР, 
райцентр. Розташований на право¬ 
му березі р. Зеї (прит. Амуру). 
Залізнична станція, річковий 
порт, аеропорт. 75 тис. ж. (1982). 
УС.— заводи: вагонорем., «Авто- 
запчастина», ливарно-механічний, 
судноремонтний-суднобуд., буд. 
деталей, залізобетонних виробів, 
силікатних стінових матеріалів; 
швейна та меблева ф-ки. Тех¬ 
нікуми: вечірній мех., залізнич. 
транспорту, кооперативний; мед. 
Зтч-ще. С. утворено 1912. 
свблок — головна балка, на 
яку спирається стеля в старій укра¬ 
їнській хаті. В більшості районів 
України С. в поперечному перері¬ 
зі мав форму прямокутника й 
укладався на стіни по поздовжній 
осі хати. Іноді робилося два або 
навіть три С. В житл. приміщенні 
хати С. був відкритим і звичайно 
оздоблювався. В західних (особли¬ 
во гірських) та пн.-сх. районах 
прикрашався різьбленням, що ма¬ 
ло геометричний характер і розмі¬ 
щувалося переважно на нижній 
площині балки. В ін. районах Ук¬ 
раїни С. часто фарбували в яск¬ 
равий колір прикрашали розпи¬ 
сом рослинного характеру. 
СВОЯЦТВО у праві — відноси¬ 
ни, щ< виникають між родичами 
осіб, які одружилися. За рад. тру¬ 
довим законодавством особам, що 
перебувають у С., забороняється, 
як правило, працювати на держ. 
службі в одній установі, на під¬ 
приємстві або в орг-ції, якщо вони 
підлеглі або підконтрольні один 
одному. 
«СВУ» — коптрреволюційна укр. 
бурж.-націоналістична підпільна 
організація. Див. <Спілка визво¬ 
лення України^ 
СВЯТА ГОРА — найвища верши¬ 
на гірського масиву Карадаг, у сх. 
частині Південного берега Кри¬ 
му. Висота 577 м. Має куполовид- 
ну форму, складена вулканічним 

трасом блакитно-зеленого кольору. 
На схилах — густий низькорослий 
ліс з дуба пухнастого, ясеня, гра¬ 
ба східного, держй-дерева; трапля¬ 
ється фісташка туполиста. Па¬ 
м’ятка природи (з 1979 — у складі 
Карадагського заповідника). 

О. В. Єна. 
СВЛТА НАРбДНІ — відзначен- 
ня знаменних історичних подій 
та урочистих днів у житті людей. 
Виникнення перших свят ВІДН0С5ГГЬ 
до періоду первісного суспільства, 
в той час вони були пов’язані з 
календарним циклом (напр., свят¬ 
кування настання весни) або ок¬ 
ремими етапами с.-г. робіт (свято 
врожаю). З поширенням релігії 
служителі культу намагалися на¬ 
дати С. н. реліг. характеру (зо¬ 
крема, свято зустрічі весни хрис¬ 
тиянська церква пов’язувала з Ве¬ 

ликоднем, колядування — з різд- 
вом тощо; див. також Обряди). 
В Рад. країні з встановленням но 
вих, соціалістичних сусп. відно¬ 
син, відмиранням реліг. пережит¬ 
ків відбулися зміни і в характері 
С. н. Справді народними стали ре- 
волюц. свята, свята з приводу зна¬ 
менних дат, професійні свята та 
ін. (див. Дні знаменних дат 
професійних свят в СРСР). Знач¬ 
не місце в житті народів Рад. Сою¬ 
зу посідають оновлені й збагачені 
соціалістичним змістом традицій¬ 
ні С. н. У росіян і українців — 
Масниця, обжинки, у латишів — 
літо, у народів Кавказу — свято 
збирання винограду, у башкирів — 
свято приліту шпаків (карга-туй), 
свято сохи (сабан-туй), в узбеків — 
свято червоної троянди, у таджи¬ 
ків — свято тюльпанів (лола), у 
бурятів — свято стрільби з лука 
(сур-карбан), у народів Півночі — 
свято оленя та ін. Відзначаються 
також сімейні свята {весілля, день 
народження). Колективи підпри¬ 
ємств, орг-цій, колгоспів святку¬ 
ють трудові перемоги, вшанову¬ 
ють ветеранів праці тощо. 
«святе сімейство, або Кри¬ 
тика критичної критики. Проти 
Бруно Бауера і компанії» — пер¬ 
ша спільна праця К. Маркса і 
Ф. Енгельса; написана у вересні — 
листопаді 1844, опублікована в 
лютому 1845. «Святе сімейство» — 
іронічне назвисько братів Бауе- 
рів та їхніх послідовників, які 
гуртувалися навколо щомісячника 
«Загальна літературна газета». 
Газета пропагувала суб’єктивно- 
ідеалістичну реакційну «теорію» 
істор. процесу, за якою творцями 
історії є вибрані особи, носії «ду¬ 
ху», а народ становить лише ба¬ 
ласт в істор. розвитку. Цю теорію 
представників лівого бурж.-демо¬ 
кратичного крила гегелівської 
філос. школи (див. Молодогегель¬ 
янство) згодом підхопило лібе¬ 
ральне народництво в Росії. 
К. Маркс і Ф. Енгельс піддали ни¬ 
щівній критиці суб’єктивістські 
погляди молодогегельянців, роз¬ 
крили містифікований характер 
діалектики Г. В. Ф. Гегеля, зро¬ 
бивши тим самим великий крок у 
виробленні діалектико-матеріалі- 
стичного світогляду. Вони висло¬ 
вили фундаментальні ідеї матеріа¬ 
лістичного розуміння історії: про 
вирішальну роль способу вироб¬ 
ництва в розвитку суспільства, про 
народ як «справжнього історичного 

діяча», наблизилися до відкриття 
всесвітньо-істор. ролі пролетаріа¬ 
ту. Твір містить і ряд вихідних 
положень наукового комунізму, 
діалектичного та істор. матеріаліз¬ 
му, марксист, політ, економії, пра¬ 
ва, етики, естетики, атеїзму. Виз¬ 
начаючи місце книги в історії 
марксизму, Ф. Енгельс писав зго¬ 
дом: «Треба було замінити культ 
абстрактної людини, це ядро нової 
релігії Фейєрбаха, наукою про 
дійсних людей і їх історичний роз¬ 
виток. Цей дальший розвиток 
фейєрбахівської точки зору, який 
виходить за межі філософії 
Фейєрбаха, почав у 1845 р. Маркс 
книзі ,,Святе сімейство**» (Маркс 
. і Енгельс Ф. Твори т. 21, 

с. 286). Вперше повністю видано 
рос. мовою 1908 в Одесі. Твір 
багато разів було перевидано за 
роки Радянської влади. 

В. О. Курганськии 
«СВЯТІ» — в різних релігіях осо¬ 
би (переважно міфічні), які ніби¬ 
то за свою відданість релігії на¬ 
були здатності творити чудеса, 
бути посередниками між людьми 
і богом. Культ «С.» найбільш по¬ 
ширений в ісламі та християнстві. 
Для вшанування «С.» церква вста¬ 
новила реліг. свята, створила жит¬ 
тєписи «С.», т. 3. житія, сфа¬ 
брикувала численні мощі та ін. 
реліквії. 
«СВЯТІ МІСЦ^» — місцевості та 
споруди, які, за реліг. легендами, 
пов’язані з подіями церк. історії, 
діяннями Христа або окремих 
<святихь^ і є об’єктом паломницт¬ 
ва віруючих. «С. м.» в християн¬ 
стві, напр., є Єрусалим: в ісламі — 
Мекка та Медіна. 
СВЯТКбВІ ДНІ — в СРСР вільні 
від роботи дні, встановлені зако¬ 
ном у зв’язку з видатними подія¬ 
ми або традиційними датами. Ни¬ 
ми є: 1 січня — Новий рік, 8 бе¬ 
резня — Міжнар. жіночий день. 
1 і 2 травня — дні міжнар. солі¬ 
дарності трудящих, 9 травня — 
День Перемоги, 7 жовтня — День 
Конституції СРСР, 7 і 8 листопа¬ 
да — річниця Великої Жовтн. со¬ 
ціалістичної революції. За Основа¬ 
ми законодавства Союзу РСР і 
союзних республік про працю та 
законодавством союзних респуб¬ 
лік (в УРСР — ст. 73 КЗпП 
УРСР) у ці дні робота на підпри¬ 
ємствах, в установах, орг-ціях не 
провадаться. Закон дає вичерпний 
перелік робіт, які не можна зупи¬ 
няти у С. д. До них належать ро¬ 
боти на безперервно діючих під¬ 
приємствах, в установах, орг-ціях, 
де припинення робіт неможливе 
через вирюбничо тех. умови; роботи, 
викликані необхідністю обслугову¬ 
вання населення, а також невід¬ 
кладні ремонтні та вантажно-роз¬ 
вантажувальні роботи. Працю в 
С. д. оплачують у подвійному роз¬ 
мірі (ст. 107 КЗпП УРСР). Гро 
шову компенсацію за роботу в 
С. д. можна замінити наданням ін. 
вихідного дня лише за згодою 
працівника. Чергування у С. д. 
працівника компенсується надан¬ 
ням протягом найближчих 10 днів 
відгулу такої самої тривалості, як 
і чергування. 
святовйт, Світових — погансь¬ 
кий бог Сонця у слов’ян, пізніше — 
бог родючості та війни. Щороку 
після жнив С. приносили жертви. 

святовйт 

Сволок. Дерево. Різь- 
блеаня. 1729. Київська 
область. 
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святого 
ЛАВРЕНТІЯ 
ЗАТОКА 

Орнаментальна встав¬ 
ка, виконана технікою 
сграфіто на будинку 
Українського товррист- 
ва охорони пам’яток іс¬ 
торії і культури УРСР 
у Києві. 1954. 

на його честь влаштовували свята. 
Храм С. відомий у кол. балтійсь¬ 
ких слов’ян у м. Арконі (о. Рюген). 
Поширена думка, що зображен¬ 
ням С. є чотириликий збруцький 
ідол. Іл. див. т. 4, с. 232. 
святого ЛАВР£НТІЯ ЗАТО¬ 
КА — напівзамкі^е море Атлан¬ 
тичного ок. біля берегів Пн. Аме¬ 
рики (Канада). Від океану відок¬ 
ремлена островами Ньюфаунд¬ 
ленд і Кейп-Бретон, сполучена з 
ним прот. Кансо, Кабота і Белл- 
Айл. Пл. майже 263 тис. км^, 
глиб, до 572 м. У затоку впадає 
Святого Лаврентія ріка, є остро¬ 
ви (Антікості, Принца Едуарда 
та ін.). Пересічна т-ра води на 
поверхні ниж е —1® взимку, вліт¬ 
ку до -1-15 . Солоність від 12— 
15%о на Зх. до 32%о на Пн. Сх. 
З грудня до травня вкрита кригою; 
бувають тороси. Судноплавство, 
рибальство. Гол. порти: Квебек 
(у гирлі р. Святого Лаврентія), 
Пор-Картьє, Сет-Іль (вивіз заліз, 
руди і зерна). 
святбго лаврЄнтія ріка — 
ріка у Пн. Америці, на Сх. Канади 
1 па її кордоні з США. Довж. 1200 
км, площа бас. 1269 тис. км^. Виті¬ 
кає з 03. Онтаріо, впадає у Свя¬ 
того Лаврентія затоку Атлантич¬ 
ного ок.; нижче м. Квебека утво¬ 
рює естуарій завдовжки 400 км, 
завширшки до 50 км. Живлення 
снігове і дощове. Льодостав з груд¬ 
ня по квітень. Пересічна річна 
витрата води у серед, течії бл. 
7800 м^/с. Завдяки каналам в об¬ 
хід порожистих ділянок разом з 
системою Великих озер С. Л. р. 
утворює водний шлях, доступний 
для океанських суден. На С. Л. р. 
споруджено ГЕС (найбільші — 
Св. Лаврентія, Боарнуа, Роберт- 
Сандерс); розташовані міста Мон¬ 
реаль, Квебек. В бас. ріки — Лав- 
рентійський провінціальний парк. 
СВЯТОГбРІВКА (до 1900 — 
Штепіне) — селище міського ти¬ 
пу Добропільського р-ну Донец. 
обл. УРСР. Розташована на р. Бик 
(бас. Дніпра), за 5 км від залізнич¬ 
ної ст. Добропілля. 2,4 тис. ж. 
(1982). У селищі — 2 цехи Біло 
зерського з-ду мінеральної води, 
районне комунальне г-во. Середня 
школа, мед. амбулаторія, клуб, 
б-ка. Засн. у 2-й пол. 18 ст., с-ще 
міськ. типу — з 1966. 
святбї єл£ни бСТРІВ — во 
лодіння Великобританії в Атлан¬ 
тичному ок., до складу якого ад¬ 
міністративно входять також о-ви 
Вознесіння, Трістан-да-Кунья і 5 
ненаселених островів. Заг. площа 
0,4 тис. км^; нас. (1980) 6,3 тис. 
чол. (у т. ч. площа о. Святої 
Єлени 122 км^, нас. 5,1 тис. чол.), 
гол. чин. нащадки англ. поселенців, 
креоли, африканці, китайці. Офіц. 
мова — англійська. Адм. ц.— 
Джеймстаун. Острови вулканічно¬ 
го походження, гористі, заввиш¬ 
ки до 818 м. Клімат тропічний, па¬ 
сатний. Переважає лугова рослин¬ 
ність, чагарники. Осн. заняття на¬ 
селення — с. г. і рибальство. Виро¬ 
щують зернові, картоплю, овочі, 
а також льон (на експсют). Тварин¬ 
ництво. Довж. автомоб. шляхів — 
109 км. Грош. одиниця — англ. 
фунт стерлінгів. Відкритий 1502 
португальцями. У 1821 на о. Св. 
Єлени помер у засланні Напо¬ 
леон 1. 

СВЯТОПбЛК ІЗЯСЛАВИЧ (1050 
—1113) — князь полоцький (1069— 
70), новгородський (1078—88), ту 
ровський (1088—93), великий князь 
київський (1093—1113), син Ізя 
слава Ярославича. В 1093 двічі 
зазнав поразки від половців. У 
1103, 1107, 1111 брав участь в ус¬ 
пішних походах Володимира Мо- 
номаха на половців. Був учасником 
Любецького зЧзду 1097 і Вите- 
чівського з'їзду 1100. С. І. при 
четний до осліплення (1097) те- 
ребовльського кн. Василька Ро- 
стиславича (див. Василько). Під¬ 
тримував лихварів. Він і його при¬ 
бічники посилили феод, утиски, що 
викликало повстання в Києві (див. 
Київське повстання 1113). 
СВЯТОПбЛК ОКАЯННИЙ (бл. 
980—1019) — князь туровський 
(988—1015) і великий князь київсь¬ 
кий (1015—19), син Володимира 
Святославича. Після смерті бать¬ 
ка, спираючись на підтримку 
польс. короля Болеслава І Хороб¬ 
рого, з дочкою якого він був одру¬ 
жений, виступив претендентом на 
київ, престол, у міжусобній бо¬ 
ротьбі 1015 вбив своїх братів Бо¬ 
риса і Гліба (за що дістав своє пріз¬ 
висько) і на деякий час захопив 
у Києві великокнязівську владу. 
Проти С. О. виступив його брат 
новгородський князь Ярослав 
Мудрий. Зазнавши поразки в Лю- 
бецькій битві 1016, С. О. втік до 
Польщі. Повернувшись 1018 з 
польс. військом, С. О. розбив 
Ярослава на Зх. Бузі і вигнав його 
з Києва. Невдоволення нар. мас 
вторгненням іноземців змусило 
польс. військо повернзпгися до 
Польщі. Втративши підгоимку Бо¬ 
леслава, С. О. був розбитий 1019 
Ярославом Мудрим за допомогою 
новгородців на р. Альті (біля Пе¬ 
реяслава) і втік у Польщу, потім 
у Чехію. Загинув у дорозі. 
СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ (р. н. 
невід.— п. 972 або 973) — великий 
князь київський (945—972), пол¬ 
ководець. За князювання С. І. 
тривалий час правила Руссю його 
мати княгиня Ольга (в роки не¬ 
повноліття С. І. та в той час, коли 
він перебував у воєнних походах). 
С. І. значно розширив територію 
Давньорус. д-ви, проводив активну 
зовн. політику щодо зміцнення 
престижу Русі і забезпечення її 
торг, інтересів, у 964—966 С. І. 
визволив з-під влади хозар сх.- 
слов’ян. племена в'ятичів, підко¬ 
ривши їх своїй владі. В 60-х рр. 
10 ст. розгромив Хозарський кага- 
нат. Скориставшись з пропозиції 
Візантії виступити проти Болга¬ 
рії, С. І. 967 або 968 захопив ряд 
болг. міст на Дунаї і обрав міс¬ 
цем свого перебування Переясла- 
вець. Візант. уряд, занепокоєний 
успіхами С. І., підкупив печені- 

Святослав Ігоровия радиться з /пру¬ 
жиною. Мініатюра з рукопису візан¬ 
тійського історика кінця 11 — почат¬ 
ку 12 ст. Тоанна Скіліція. 

гів, які 968 великими силами ото¬ 
чили Київ. С. І. повернувся до 
Києва і відігнав печенігів. Після 
смерті матері (969) С. 1. правити 
Києвом доручив своєму старшому 
синові Ярополку, сина Олега від¬ 
правив у древлянську землю, сина 
Володимира — в Новгород, а сам 
знову повернувся на Дунай і в со¬ 
юзі з болгарами виступив проти 
Візантії. Після Доростольської 
оборони 971 С. І. змушений був 
укласти з візант. імператором мир¬ 
ний договір. Сх. Болгарія знову 
підпала під владу Візантії. Під 
час повернення С. І. з нечисленною 
військ, дружиною до Києва біля 
Дніпрових порогів був убитий 
печенігами. 
СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ 
(1027—76) — князь чернігівський 
(1054—73), великий князь київсь¬ 
кий (1073—76). Син Ярослава 
Мудрого. В 1054—72 разом з бра¬ 
тами Ізяславом Ярославичем і 
Всеволодом Ярославичем утвори¬ 
ли своєрідний тріумвірат, що вер¬ 
шив усі справи на Русі. В 1060 
С. Я. розбив торків. У 1067 разом 
з братами завдав поразки на р. 
Немизі полоцькому князеві Все- 
славу Брячиславичу. В 1068 трьох 
Ярославичів розгромили половці 
на р. Альті (біля Переяслава), 
проте С. Я. згодом розбив ПОЛОВ¬ 

ЦІВ у Чернігівській землі біля 
Сновська. В 1073 С. Я. при підтрим¬ 
ці Всеволода Ярославича відібрав 
у Ізяслава великокнязівський пре¬ 
стол. С. Я. був одним з укладачів 
т. 3. «Правди Ярославичів» (див. 
<іРуська правдам). На замовлення 
С. Я. 1073 і 1076 було складено 
Ізборники Святослава. 
святоіЬрський процес 
1922—23 — судовий процес, ор¬ 
ганізований урядом бурж.-помі¬ 
щицької Польщі над 39 комуніста¬ 
ми — делегатами І з’їзду Компар¬ 
тії Східної Галичини і активістами 
місцевих організацій Комуністич¬ 
ної партії. Делегати з’їзду були 
заарештовані в приміщенні приват¬ 
ної школи на подвір’ї львівського 
собору св. Юра (звідси назва про¬ 
цесу). Провокаційний С. п. від¬ 
бувався з 23.ХІ 1922 до 11. 1 1923 
у Львові. В своїх виступах на су¬ 
ді комуністи Й. В. Крілик. Н. В. 
Хомин та ін. викривали польс. 
окупаційний режим на зх.-укр. 
землях, пропагували погляди Ко¬ 
муністичної партії. Під тиском 
широкої громадськості суд зму¬ 
шений був винести більшості під¬ 
судних виправдувальний вирок. 
СВЯТЦІ — місяцеслов, календар¬ 
ний список християнських «свя¬ 
тих» та свят на їхню честь. 
СВЯЩЕНИК — у православній 
церкві сан священослужителя, що 
має право здійснювати богослужін¬ 
ня та церковні обряди. Офіц. наз¬ 
ва — ієрей, народна — піп. Іноді 
С. в літературі називають і свя- 
щенослужителів інших християн¬ 
ських церков. 
«СВЯЩЕННА РЙМСЬКА ІМ¬ 
ПЕРІЯ» (962—1806, з кін. 15 ст.— 
«Священна Римська імперія гер¬ 
манської нації») — середньовічна 
держава, до складу якої входили 
Німеччина (займала в імперії па¬ 
нівне становище), ряд королівств^ 
герцогств і земель (Чехія, Пн. 1 
Серед. Італія з Римом Бургундія, 
Нідерланди, швейцарські землі 
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та ін.), які в різний час фактично 
або номінально визнавали владу 
імператора. Засн. королем Ні¬ 
меччини Оттоном І як Римська 
імперія, а з часу правління імп. 
Фріоріха І Барбаросси (1152— 
90) наз. <С. Р. і.>. Імператори <С. 
Р. і.> в інтересах нім. феодалів 
вели агресивну політику гол. чин. 
на Сх. (землі полабських слов^ян) 
та Пд. (Італія), в кін. 11—13 ст. 
боролися проти римських пап за 
інвеституру (право затвердження 
на духовних посадах). Боротьба 
імператорів <С. Р. і.> проти пап 
привела до ослаблення імператор¬ 
ської влади. В серед. 13 ст. <С. Р. 
і.> втратила Італію. Німеччина 
розпалася на ряд тер. князівств. 
Найбільш могзпгні князі — кур¬ 
фюрсти обирали імператора. Цей 
порядок було юридично закріпле¬ 
но Золотою буллою Карла IV 
1356. Поступово влада імператора 
<С. Р. і.> стала номінальною 
(остаточно — в серед. 17 ст.). В 
ході наполеонівських воєн остан¬ 
ній імператор <С. Р. і.> Франц II 
Габсбург 1806 зрікся престолу. 
Правлячі династії <0. Р. і.>— Сак¬ 
сонська династія (962—1024), 
Франконська династія (1024— 
1125), Гогенштауфени (1138— 
1254), Габсбурги (1273—1438 з 
перервами; 1438—1806) і Люксем¬ 
бурга (1308—1437 з перервами). 

3. І. Мухіна. 
СВЯЩЕННИЙ СОїЬЗ — реакцій¬ 
ний союз Австрії, Пруссії і Росії^ 
утворений 26.IX 1815 в Парижі 
після падіння імперії Наполеони І. 
В листопаді 1815 до С. с. приєд¬ 
налися Франція і ряд ін. європ. 
д-в. Діяльність С. с. була спрямо¬ 
вана на впровадження в життя 
рішень Віденського конгресу 
1814—15, придушення революц. і 
нац.-визвольного руху в Європі. 
Відбулося 4 конгреси С .с.: Ахенсь- 
кий (1818), Троппауський (1820), 
Лайбахський (1821) і Веронський 
(1822). С. с. санкціонував збройну 
інтервенцію і придушення австр. 
військами революцій у Неаполі 
(1820—21) та П'ємонті (1821), 
франц. військами — в Іспанії 
(1820—23). С. с. зайняв ворожу 
позицію щодо нац.-визв. руху в 
Греції 1821. В роботі конгресів 
і в ряді заходів С. с. брала участь 
Великобританія, яка формально 
не була його членом. Суперечності 
між європ. д-вами, розвиток ре¬ 
волюц. руху в Європі (повстання 
декабристів у Росії 1825, Липне¬ 
ва революція 1830 у Франції, ре¬ 
волюція в Бельгії 1830, польське 
повстання 1830—31) призвели до 
розпаду С. с. на поч. 30-х рр. 19 ст. 
СГРАФГТО, графіто (італ. з^га^- 
Піо, йгаПіІо, букв.— видряпа¬ 
ний) — техніка декоративного оз¬ 
доб ^ення стін. Полягає в продря 
пуванні верхнього тонкого шару 
штукатурки до оголення нижньо 
го шару, який за кольором від 
рівняється від верхнього, в давні 
часи принципи С. застосовували 
ся в кераміці (вази Греції та 
Етрурії), в 15—17 ст. поширилися 
в Італії в оздобленні стін. С. 
використовується в монументаль 
но-декоративному мистецтві 20 ст.. 
зокрема на Україні. 
СГС СИСТЕМА одинйць — 
абсолютна система одиниць фі¬ 
зичних величин, основними оди¬ 

ницями якої є сантиметр, грам, 
секунда. Назва системи походить 
від перших літер цих одиниць. По¬ 
хідними одиницями цієї системи є 
дина, ерг, пуаз, стокс та ін. Оди¬ 
ниці електр. величин у СГС с. о. 
вводяться як похідні на основі 
Кулона закону] магн. величин — 
виходячи з вимоги про однакову 
розмірність напруженостей електр. 
1 магн. полів. СГС с. о. широко 
використовується в теоретичній 
та експериментальній фізиці. Див. 
Гаусса система одиниць. 

^ Г. Л. Фалько. 
СЕАТО (англ. 5ЕАТО; ЗоиіЬ- 
Еазі Азіа Тгеаіу Ог^апігаїіоп — 
Організація договору Південно- 
Східної Азії) — агресивний воєн- 
но-політ. блок, який діяв 1955— 
77. До СЕАТО входили США, Ве¬ 
ликобританія, Франція (до 1974), 
Австралія, Нова Зеландія, Таї¬ 
ланд, Філіппіни і Пакистан.” Іні¬ 
ціатором створення блоку були 
США. Гол. завданням блоку була 
боротьба проти нац.-визвольного 
руху і прогресивних сил в країнах 
Пд.-Сх. Азії і басейну Тихого ок. 
В договорі про створення блоку 
проголошувалося «право» країн- 
учасниць у будь-який час втруча¬ 
тись у внутр. справи азіатських 
д-в, а також поширення дії блоку 
на В’єтнам, Камбоджу (Кампу- 
чію) і Лаос (на порушення рішень 
Женевської наради 1954 по Індо¬ 
китаю, які забороняли цим краї¬ 
нам вступати до воєнних блоків). 
Керівні органи блоку перебували 
в м. Бангкоку (Таїланд). Розви 
ток нац. визвольного руху привів 
до краху СЕАТО. В 70—80-х рр. 
посилилися спроби імперіалістич¬ 
них сил США і реакційних кіл у 
країнах Пд.-Сх. Азії створити 
замість СЕАТО новий воєнний 
блок на базі ЛСЕЛН. 

Г. С. Ігошкін. 
СЕБОРЕЯ (від лат. зеЬит — сало 
і грец. ррсо — течу) — захворюван¬ 
ня, що характеризується збільшен¬ 
ням або зменшенням виділення 
жиру з сальних залоз шкіри; шкір¬ 
ний жир при С. зазнає якісних 
змін. Розрізняють С. жирну (рід¬ 
ку), суху (густу) і мішану. При 
жирній С. збільшується виділен¬ 
ня шкірного сала і шкіра стає 
жирною, блискучою, пори великі, 
зяють, нерідко утворюються вуг¬ 
рі. При сухій С. уражається зви¬ 
чайно волосиста частина голови, 
волосся стає сухе, утворюються 
дрібні білуваті лусочки (лупа). 
Іноді С. поширюється на ділянки 
брів, бороди, грудей, спини, стате¬ 
вих органів (лобок, мошонку тощо). 
Виникнення С. тісно пов’язане з 
нервовими й ендокринними розла¬ 
дами, а також розладами діяль¬ 
ності шлунково-кишкового тракту. 

Озеро Севан. 

Лікування спрямоване на 
нормалізацію діяльності нервової 
системи, ендокринних залоз обмі¬ 
ну речовин; місцеве тощо. 
СЕБ>^ — місто у Філіппінах, на 
Сх. о. Себу, адм. ц. провінції 
Себу. Мор. порт, міжнар. аеро¬ 
порт (на о. Мактан). 419 тис. ж. 
(1975). Другий за значенням після 
Маніли екон. і культур, центр 
країни, центр важливого с.-г. ра¬ 
йону. Нафтоперер9бна та метало- 
обр. пром-сть. Підприємства по 
переробці с.-г. продукції 'вироби, 
кокосової олії, переробка кави 
тощо). Ун-т Сан-Карлос (засн. 
1595). 
СЕВАК (справж. прізв.— Ка.за- 
рян) Паруйр Рафаелович (26.1 
1924, с. Чанахчі, тепер Совєташен, 
Араратського р-ну Вірм. РСР — 
17.VI 1971, похований у Єревані) — 
вірм. рад. поет. Перша зб.— «Без¬ 
смертні наказують» (1948). У збір¬ 
ках «Дорога кохання» (1954), «Зно¬ 
ву з тобою» (1957), «Людина на 
долоні» (1963), «Хай буде світло» 
(1969) розкрив духовний світ су¬ 
часника. Лірична поема «Невмов- 
каючий дзвін» (1959) присвячена 
композиторові Комітасу. Висту¬ 
пав із статтями з питань вірм. кла¬ 
сичної і су час. л-ри. Автор моно¬ 
графії «Саят-Нова» (1969). Пере¬ 
кладач творів рос. поетів, а також 
укр.— М. Рильського, П. Тичини, 
М. Бажана, В. Сосюри та ін. На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Те.: Укр. п е р е к л.— Вірші]. 
В кн.: Мелодії вірменського краю. 
К., 1973; [Вірші]. В кн. Сузір’я, в. 7. 
К., 1973; Людина на долоні. К., 1979; 
[Вірші]. Вірменська радянська пое¬ 
зія. Антологія. К., 1980; Рос. 
п е р е к л.— Путник Ереван, 1981; 
Неумолкаемая колокольня. М., 1982. 

Г Г ^мірян. 
севАн — високогірне озеро на 
Кавказі, у сх. частині Вірменсько¬ 
го нагір'я, в межах Вірм. РСР. 
Лежить між хребтами Шахдагсь- 
ким, Гегамським і Варденіським. 
У природному стані рівень озера 
становив 1916 м над р. м.. пл. бл. 
1416 км^. С. складається з двох 
басейнів, розділених підводним 
підвищенням,— Великий С. (пл. 
1032 км^, глиб, до 59 м) та Малий 
С. (пл. 383,6 км^, глиб, до 99 м). 
Вони з’єднані між собою прото¬ 
кою завширшки 8,5 км. Після 
часткового використання водних 
запасів рівень С. зменшився на 
18 м, площа — на 160 км^. Улогови¬ 
на озера має тектонічно-загатне по¬ 
ходження. Береги переважно висо¬ 
кі, круті, мало розчленовані. При¬ 
родне живлення відбувається за 
рахунок річного стоку і атм. опа¬ 
дів. З озера витікає р. Рпздан. 
Пересічна т-ра поверхневих вод 
узимку до -1-2®, улітку — до -1-19®. 
У С. водяться форель, сиг. Во¬ 
ди С. використовують для потреб 
енергетики (Севанськии каскад 
ГЕС) та іригації Здійснюються 
заходи щодо відновлення природ¬ 
ної рівноваги С., порушеної зни¬ 
женням його рівня, зокрема 1981 
завершено буд-во тунелю завдовж¬ 
ки 48,3 км, по якому до С. спрямо¬ 
вано частину стоку р. Арпи. Бу¬ 
дується (1983) канал для підклю¬ 
чення до цього водоводу р. Воро- 
тан. У цілому С. щорічно одержу¬ 
ватиме 250 млн. м” води. С має 
велике рекреаційне значення, на 

СЕВАН 

П. Р. Севак. 
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його берегах — будинки відпочин¬ 
ку, санаторії, піонерські табори; 
район туризму. Для збереження 
багатств С. 1978 прийнято поста¬ 
нову ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи по охороні 
і раціональному використанню 
природних ресурсів озера Севан», 
зокрема створено нац. парк «Се¬ 
ван» (1978). У бас. озера провадять 
лісонасадження тощо. 

^ Г К. Габргєлян. 
севАнськии каскад гес, 
Севано-Раздапський каскад ГЕС— 
Група гідроелектростанцій на р. 
Роздам, яка витікає з оз. Севан 
Вірм. РСР. Буд-во каскаду почато 
1930, закінчено 1962. До складу 
каскаду входять Севанська ГЕС 
(стала до ладу 1948, встановлена 
потужність — 34,2 тис. кВт, 2 
агрегати), Атарбекянська (відпо¬ 
відно— 1959, 81,6 тис. кВт, 2 агре¬ 
гати), Гюмушська (1953, 224 тис. 
кВт, 4 агрегати), Арзнинська (1956, 
70,6 тис. кВт, З агрегати), Кана- 
керська (1936, 102 тис. кВт, 6 
агрегатів). Єреванська (1961, 44 
тис. кВт. 2 агрегати). Першою 
було збудовано Канакерську ГЕС. 
З введенням у дію Є^ванської 
ГЕС буд-во каскаду було заверше¬ 
но. Сумарна встановлена потуж¬ 
ність С. к. ГЕС становить понад 
556 тис. кВт. Для роботи електро¬ 
станцій каскаду 
штучні попуски 
та природний стік р. Раз.тану. С. 
к.— один з опорних пунктів енерг. 

цям. Скульптор''системи Вірм. РСР та Об’єднаної 
Чиж, архітектор В. І. енергетич. системи Закавказзя. 
Фомін. 1963. ОС Бурлака. 

СЕВАСТОПОЛЬ — місто респ. 
підпорядкування Кримської обл. 

використо^ють 
води з 03. (іГеван 

УРСР. Розташований на березі 
Чорного м., на пд.-зх. узбережжі 
Кримського п-ова. Мор. порт, 
залізнична станція. 321 тис. ж. 
(1982). Поділяється на 4 міські 
райони. Засн. 1783, після включен¬ 
ня Криму до складу Росії, як 
військ.-мор. оборонний пункт Ах- 
тіар. У 1784 порт і фортеця назва¬ 
ні С. З 1804 С.— гол. військ, порт 
Чорномор. флоту. В С. відбуло¬ 
ся Севастопольське повстання 
1830. Під час Кримської війни 
1853—56 С. героїчно протистояв об¬ 
лозі об’єднаних англо-франко-т:^. 
військ (див. Севастопольська обо¬ 
рона 1854—55). За Паризьким 
мирним договором 1856 С. оголо¬ 
шено демілітаризованим містом. 
З 1871 С. відновлено як базу 
військ, флоту. В серед. 70-х рр. 
у місті виникли народницькі, 
в кін. 90-х рр. 19 ст. тут утво¬ 
рилися перші марксистські гуртки. 
В 1903 організовано Севастополь¬ 
ський к-т РСДРП, який спрямову¬ 
вав діяльність Севастопольської 
військово) організації РСДРП. 
Під час революції 1905—07 спалах¬ 
нули Севастопольське збройне пов¬ 
стання 1905, повстання на крей¬ 
сері <Очаків>. В 1906—08 в С. 
виходила нелегальна більшовиць¬ 
ка газета <Солдат>. 16 (29).XII 
1917 в С. встановлено Рад. владу. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
трудящі міста разом з частинами 
Рад. армії та флоту 250 днів ге¬ 
роїчно обороняли С. від нім.-фа¬ 
шист. військ (див. Севастополь¬ 
ська оборона 1941—42). На відзна¬ 
ку заслуг захисників міста 22.XII 
1942 встановлено медаль «За 
оборону Севастополя». Під час 
пім.-фашист, окупації (4. VII 1942 
—9.У 1944) в С. (з березня 1943 
до квітня 1944) діяла Севасто¬ 
польська підпільна організація. 
Місто було визволено в результа¬ 
ті Севастопольської наступаль¬ 
ної операції 1944. С. нагороджений 
орденом Червоного Прапора 
(1954). В 1965 місту-герою С. вру¬ 
чено орден Леніна і медаль «Зо¬ 
лота Зірка». С.— важливий пром. 
центр Пд. України. Провідна га¬ 
лузь пром-сті — харч., у т. ч. риб¬ 
на і рибоконсервна (виробниче 
об’єднання рибної пром-сті «Ат¬ 
лантика»), виноробна (2 винороб¬ 
ні заводи, на околицях — 5 рад- 
госпів-заводів); м’ясопереробний, 
мол., безалкогольних напоїв з-ди, 
хлібокомбінат. Маш.-буд. і мета- 
лообр. пром-сть поелставлена об’єд 
нанням Мор. з-д ім. Серго Орджо- 
нікідзе (мор. плавучі крани), 
приладобуд. ,,Вітрила" та 2 елект- 
рорем. з-дами. Підприємства лег¬ 
кої (швейна і трикотажних спорт, 
виробів ф-ки), деревообр. і буд. 
матеріалів пром-сті. ДРЕС. Бала- 
клавське рудоуправління (видо¬ 
бувають флюсові вапняки для ме¬ 
талург. пром-сті Пд. України та 
буд. матеріали). Морський гідро¬ 
фізичний інститут АН УРСР, 
Біології південних морів інститут 
імені О. О. Ковалевського АН 
УРСР, відділення Океанографіч¬ 
ного ін-ту Держ. к-ту СРСР по 
гідрометеорології і контролю при¬ 
родного середовища. Севастополь¬ 
ський приладобудівний інститут; 
технікуми: суднобуд., буд., рад. 
торгівлі; мед. уч-ще. Севастополь¬ 
ський російський драматичний 

театр імені А. В. Луначарського 
і Чорноморського Червонопрапор- 
ного флоту російський драматич¬ 
ний театр. 2 палаци культ>фи, 
50 клубів, 20 кінотеатрів, 85 б-к. 
Музеї: Севастопольський музей 
героїчної оборони і визволення 
міста, Червонопрапорного Чорно¬ 
морського флоту. Севастополь¬ 
ський художній музей тЗіХерсоне- 
ський історико-археологічний за¬ 
повідник. Акваріум-музей Ін-ту 
біології південних морів. Архіт. 

Севастополь. Музей Червонопрапор¬ 
ного Чорноморського флоту. Архітек¬ 
тор О. М. Кочетов. 189.'5. 

пам’ятки: у стилі класицизму — 
Петропавлівський собор (1843—48), 
Піафська пристань (1846, інж. 
СГ. Уптон) та ін.; адм. будівля (1895, 
арх. О. Кочетов, тепер музей Чер¬ 
вонопрапорного Чорномор. флоту), 
панорама «Оборона Севастопо 
ля 1854—55 рр.» (1902—05, арх. 
B. Фельдман, інж. О. Енберг). 
Місто було повністю зруйнова¬ 
но під час Великої Вітчизняної 
війни, відбудовано за генпланом 
1945 (арх. В. Артюхов, Ю. Траут- 
ман, інж. І. Жилко, під керівни¬ 
цтвом Б. Бархіна). Серед споруд 
радянського часу — Матроський 
клуб (1952—54, арх. І. Богданов, 
Л. Кирєєв), діорама «Штурм Са- 
пун-гори 7 травня 1944 року» 
(1959, художники П. Мальцев, 
Г. Марченко, М. Присєкін), го¬ 
тель «Україна» (1962—63, арх. І. 
Брауде), будин<ж міськвиконкому 
(1971—73, арх. І. Фіалко), Буди¬ 
нок політосвіти (1974, арх. Г. 
Кузьминський, В. Фуклєв та ін.), 
готель «Крим» (1978, арх. Фіалко 
та ін.). Пам’ятники: (3. І. Казар- 
ському та екіпажу брига «Мерку¬ 
рій» (1834, архітектор О. Брюл- 
лов), затопленим кораблям (1905, 
скульптор А. Адамсон), Е. І. Тот- 
лебену та російським саперам 
(1909, скульптор І. Шредер, ху¬ 
дожник О. Більдерлінг: відновле¬ 
но, скульптори Л. Писаревський, 
C. Чиж), героям штурму Сапун- 
гори («(Збеліск Слави», 1944, арх. 
О. Кисельов), матросу П. Кішці 
(1956, автори В. та І. Кейдук), 
В. І. Леніну (1957, скульптор П. 
Бондаренко, арх. С. Турковський, 
Ю. Щуко), П. С. Нахімову (1898; 
відновлено 1959, скульптор М. 
Томський, арх. О. Ареф’єв), вої¬ 
нам 89-ї вірм. (Таманської) ди¬ 
візії (1961, скульптор А. Арутю- 
нян, арх. Д. Торосян), воїнам 
414 груз. (Анапської) дивізії 
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(1961, скульптор Т. Сіхуралідзе, 
арх. А. Гокадзе), морякам лінкора 
чНоворосійськ» (1963, скульптор 
П. Бсшдаренко, арх. О. Заварзін), 
героям-комсомольцям (1963, скуль¬ 
птор С. Чиж, арх. В. Фомін), 
борцям севастопольського підпілля 
1942—44 (1964, скульптор Чиж, 
арх. О. Шеффер), меморіал Сла¬ 
ви — пам’ятник героям оборони 
С. 1941—42 (1967, скульптор В. 
Яковлев, арх. фіалко), воїнам 
77 Сімферопольської стрілецької 
дивізії (1974, скульптори О. Ель- 
даров, арх. Р. Шаріфов, Ф. Се- 
Їд-Заде), обеліск на честь міста- 
героя (1978, скульптори Чиж, І. 
Макогон, арх. О. Баглей та ін.). 
В С. народилися рад. полярний 
дослідник І. Д. Папанін, рос. 
письменник К. М. Станюкович. 
З С. пов’язані життя і діяльність 
рос. флотоводців Ф. Ф. Угиакова, 
М. П. Лазарєва, П. С. Нахімова, 
В. О. Корнілова, Г. І. Бутакова; 
в роки Кримської війни в С. в ді¬ 
ючій армії перебували хірург 
М. І. Пирогов, письменник Л. М. 
Толстой. В місті бували Леся 
Українка, О. Т. Купрін, А. П. 
Чехов, О. С. Попов. 
У 1914—18 тут проводив революц. 
діяльність Д. І. Ульянов. В С. вчи¬ 
лася військ, льотчиця П. Д. Оси- 
пенко. З С. пов’язана діяльність 
рад. учених В. О. Водяницького, 
А. Г. Колесникова, В. В. ІІІулей- 
кіна. Іл. с. 78, 79. 
Літ.: Гармаш П. Е. Город-герой Се¬ 
вастополь. Симферополь, 1972. 

СЕВАСТбПОЛЬСЬКА ВІЙСЬ¬ 
КОВА організація РСДРП, 
«Централка» — засн. 1904 шляхом 
об’єднання с.-д. гуртків і окремих 
орг-цій, що існували на військ, 
суднах і V військ, частинах, у 
Центр, флотський к-т військ, с.-д. 
орг-ції Чорноморського флоту 
(«Матроська централка»). Керів¬ 
не ядро «Централки», до якого 
входили матроси-більшовики І. Т. 
Яхновський, О. М. Петров, Г. М. 
Вакуленчук та ін., було зв’язане 
з Севастопольським к-том РСДРП. 
Під керівництвом «Централки» від¬ 
булися заворушення матросів 
флотської д-зії (1904), повстання 
на броненосці <Потьомкін>, Сева¬ 
стопольське збройне повстання 
1905, створювалися с.-д. орг-ції на 
кораблях і в берегових екіпажах. 
Після поразки Севастоп. збройно¬ 
го повстання «Централка» припи¬ 
нила свою діяльність. Проте не¬ 
забаром орг-цію було відновлено. 
Представник її брав участь у роботі 
1-ї конференції військ, і бойових 
орг-цій РСДРП в Таммерфорсі 
(1906). У 1906—08 орг-ція видава¬ 
ла газ. «Солдат», листівки. 
С Е В АСТб ПОЛЬСЬКА НАСТУ¬ 
ПАЛЬНА операція 1944 — опе 
рація рад. військ 4-го Укр. фронту 
(командуючий — генерал армії 
Ф. І. Толбухін), Окремої Примор¬ 
ської армії (командуючий — гене¬ 
рал армії А. Т. Єременко, з 18.IV — 
генерал-лейтенант К. С. Мельник) 
у взаємодії з Чорноморським фло¬ 
том (командуючий — адмірал 
П. С. Октябрський) і кримськими 
партизанами. Проведена 5—12. V 
під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 з метою визволення Се¬ 
вастополя. Була частиною Крим¬ 
ської операції 1944. Відступаючи 
під удгірами рад. військ, 17-а нім. 

фашист, армія створила під Сева¬ 
стополем три оборонні рубежі, зо¬ 
крема на Сапун-горі. Спроба рад. 
військ з ходу прорвати рубіж во¬ 
рога не вдалася. Рад. командуван¬ 
ня спрямувало гол. удар на ділян¬ 
ці Сапун-гора — Карань силами 
лівого крила 51-ї і Приморської 
армій та допоміжний зі Сх. і Пн. 
Сх.— силами 2-ї гвард. армії. 
5. V почали наступ війська 2-ї 
гвард. армії, 7. V — ударне угрзшо- 
вання. В результаті запеклих боїв 
рад. війська 8. V подолали гол. 
оборонну смугу ворога, 9. V виз¬ 
волили Севастополь. 12. V Примор¬ 
ська армія і лівофлангове з’єднан¬ 
ня 51-1 армії знищили решту воро¬ 
жих військ на мисі Херсонес, ко¬ 
раблі Чорноморського флоту і 
авіація перешкодили ворогові ева¬ 
куюватися морем. Внаслідок С. 

н. о. було завершено визволення 
Криму, ^арта на с. 79. 
СЕВАСТбПОЛЬСЬКА ОБОРб- 
НА 1854—55 — 349-денна [13 (25). 
IX 1854—27. VIII (8.ІХ) 1855] ге¬ 
роїчна оборона Севастополя під 
члс Кримської війни 1853—56. Зав¬ 
давши поразки російським вій¬ 
ськам на р. Лльмі і змусивши їх 
відступити до Бахчисарая, війська 
союзних держав (Англія, Франція, 
Туреччина, Сарлічське королів¬ 
ство) підійшли до Севастополя, на¬ 
магаючись оволодіти містом. Обо¬ 
рону Севастополя очолив нач. 
штабу Чорномор. флоту віце-ад¬ 
мірал В. О. Корнілов, його поміч¬ 
никами стали віце-адмірал П. С. 
Нахімов і контр-адмірал В. І. 
Істомін. Під їхнім керівництвом 
Севастополь було захищено з мо¬ 
ря, організовано активну оборону 

СЕВАСТОПОЛЬ¬ 
СЬКА ОБОРОНА 
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Севастополь. 
Пам’ятник П. С. Нахі- 
мову Бронза, граніт. 
1898 (відновлено 1959, 
скульптор М. В. Том¬ 
ський, арх. О. В. Аре- 
ф’єв). 

Т 

Севастополь. 
Пам’ятник затопленим 
кораблям. Скульптор 
А. Адамсон. Бронза, 
граніт. 1905. 

з суходолу, де за планами військо¬ 
вого інженера Е. І. Тотлебена 
споруджено ряд укріплень, що при¬ 
кривали підступи до Малахового 
кургану — центра оборони міста. 
Гарнізон Севастополя було поси¬ 
лено моряками, зокрема з екіпа¬ 
жів затоплених у бухті кораблів. 
Не наважившись на негайний 
штурм Севастополя, союзне ко 
мандування почало тривалу об¬ 
логу. С. о. надовго скувала гол. 
сили союзних військ, не дала їм 
змоги розгорнути воєнні дії в 
Криму. Незважаючи на перевагу 
у військах та тех. засобах, без¬ 
перервні бомбардування та неодно¬ 
разові штурми, армія союзників 
(на квітень вони мали 170 тис. 
чол. проти 40 тис. чол. гарнізону 
Севастополя) не змогла зламати 
опір захисників фортеці. Винят¬ 
кові мужність і відвагу виявило 
населення міста. Широко відоми¬ 
ми стали імена героїв Севастополя 
матросів П. М. Кішки, Ф. Заїки, 
А. Рибакова, І. Димченка, солдатів 
О. Єлисєєва, І. Шевченка, Я. 
Махова, офіцерів Н. А. Бірильо- 
ва, П. Завалишина та багатьох 
ін. Зазнавши великих втрат (бл. 
73 тис. солдатів і офіцерів), союз¬ 
ні війська лише після чергового 
штурму на поч. вересня 1855 захо¬ 
пили Малахів курган. За наказом 
командування рос. війська залиши 
ли Севастополь, після чого союз¬ 
ники зайняли зруйноване місто. 
Героїчний захист Севастополя 
збагатив воєнне мистецтво досві¬ 
дом тривалої оборони військ.-мор. 
фортеці спільними силами армії 
і флоту. На честь героїчної оборо¬ 
ни в (Севастополі споруджено па¬ 
м’ятники віце-адміралам В. О. 
Корнілову і П. С. Нахімову, ма¬ 
тросу П. М. Кішці. Встановлено 
пам’ятник затопленим кораблям. 
Відкрито панораму «Оборона Се¬ 
вастополя» (див. Севастопольсь¬ 
кий музей героїчної оборони г 
визволення міста). На відзначен¬ 
ня 100-річчя С. о. місто нагород¬ 
жено орденом Червоного Прапора 
(1954). Іл. т. 8, с. 156. А. А. Вовк. 

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ОБОРО¬ 
НА 1941—42 — героїчна оборона 
(ЗО.Х 1941—4.УТТ 1942) рад. 
військами, моряками і трудящими 
міста головної військ.-морської 
бази Чорноморського флоту — 
Севастополя під час Великої 
Вітчизняної війни 1941—45. В 
жовтні 1941 війська 11-ї нім.- 
фашист. армії і рум. корпусу після 
запеклих боїв прорвались у Крим. 
Рад. війська під тиском перева¬ 
жаючих сил противника відійшли 
до Керченського п-ова, а частина 
сил — до Севастополя. На поч. 
листопада було створено Севасто¬ 
польський оборонний район (СОР), 
до складу якого ввійшли частини 
Севастопольського гарнізону, ко¬ 
раблі та авіація Чорномор. флоту. 
Командування районом очолив ко¬ 
мандуючий флотом віце-адмірал 
П. С. Октябрський, його заступ¬ 
ником по сухопутних військах став 
командуючий Окремою Примор. 
армією генерал-майор І. Ю. Пет¬ 
ров. Нім.-фашист, командування 
розраховувало з ходу оволодіти 
містом. З.ХІ на найближчих під¬ 
ступах до міста почалися бої. 
Війська (ТОР при підтримці авіа¬ 
ції і флоту відбили спроби ворога 

оволодіти Севастополем. Зазнав¬ 
ши великих втрат ворог 21.XI 
припинив атаки. Але, поповнивши 
свої війська і зосередивши вели¬ 
ку кількість важкої артилерії, він 
перейшов до планомірної облоги 
міста. 17. XII противник почав 
новий наступ на Севастополь В 
результаті двотижневих боїв во¬ 
рожий наступ було відбито. Однак 
ціною великих втрат противникові 
вдалося вклинитися в розташуван¬ 
ня рад. військ. Створилася загро¬ 
за прориву ворога до Пн. бухти. 
Рад. командування перекинуло в 
район боїв 79-у стрілецьку брига¬ 
ду, 345 і 386-у стрілецькі д-зії, 
танк, батальйон. Діставши під¬ 
кріплення, війська СОР ліквіду¬ 
вали загрозу прориву. Велику 
роль у цьому відіграла Керчен- 
сько-Феодосійська десантна опе¬ 
рація 1941—42. З відходом рад. 
військ у кінці травня 1942 з Кер¬ 
ченського п-ова становище Севасто¬ 
поля різко погіршилося. Зосере¬ 
дивши під Севастополем бл. 10 
д-зій, велику/ кількість танків і 
артилерії, нім.-фашист. війська 
ПІСЛЯ арт. і авіац. підготовки 7.VI 
знову перейшли в наступ, завдаю¬ 

чи гол. удару на Камишли, Мекен- 
зієві Гори 1 допоміжний — на 
Камари, Кадиківку. Після 5-ден¬ 
них запеклих боїв наступ против¬ 
ника було відбито. 18.VI, увівши 
в бій свіжі сили, ціною великих 
втрат ворогові вдалося вийти до 
Пн. бухти, Інкермана і Сапун-го- 
ри. Захисники Севастополя, вит¬ 
ративши всі боєприпаси, за нака¬ 
зом Верховного Головнокоманду¬ 
вання 4.VII залишили місто. Обо¬ 
рона Севастополя тривала 250 
днів. Вона стала прикладом масо¬ 
вого героїзму рад. воїнів і трудя¬ 
щих міста. В боях під Севастопо¬ 
лем ворог втратив до 300 тис. чол. 
убитими й пораненими, сотні тан¬ 
ків, гармат і літаків. С. о. мала 
важливе воєнно-політ. і стратегіч¬ 
не значення. За виявлений у С. о. 
героїзм і мужність 46 рад. воїнам 
^ло присвоєно звання Героя Рад. 
СГоюзу. На ознаменування подвигу 
захисників міста 22.XII 1942 вста¬ 
новлено медаль «За оборону Се¬ 
вастополя». 8.V 1965 місто-герой 
нагороджено орденом Леніна і 
медаллю «Золота Зірка». 
Літ.: Огненньїе дни Севастополя. Сим¬ 
ферополь. 1978. М. Р. Кошкін. 



79 
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ОРГАНІ¬ 
ЗАЦІЯ РСДРП(б). Утворена у 
квітні 1917, комітет її обрано І.УІ. 
Об’єднувала робітників порту, мо¬ 
ряків ряду кораблів Чорномор. 
флоту. З моменту заснування була 
більшовицькою, незалежною від 
меншовиків. Мала свою фракцію в 
місцевій Раді військ, і робітн. депу¬ 
татів. При С. о. існував робітн. 
клуб. Широка мережа більшови¬ 
цьких груп діяла на кораблях фло¬ 
ту, в службах порту. В липн 
1917 Севастопольський к-т розгро 
мили контрреволюціонери, але 
орг-ція не припиняла роботи. В 
11 зміцненні допоміг ЦК РСДРП, 
з яким у травні 1917 було встанов¬ 
лено зв’язок. ЦК РСДРП направ¬ 
ляв на постійну роботу в парт, 
орг-ції Севастополя професіональ¬ 
них революціонерів Н. І. Остров- 
ську, Ю. П. Гавена, М. А. Пожаро- 
ва, К. Я. Зедіна та ін. У серпні 
1917 орг-ція налічувала 150, у ли¬ 
стопаді — 350 чол. Під її керів¬ 
ництвом 16 (29). XII 1917 в Сева¬ 
стополі встановлено Рад. владу. 
В березні 1918, з утворенням 
Радянської Соціалістичної Рес¬ 
публіки Тавріди С. о. влилася в 
Кримську більшовицьку орг-цію 
(див. Кримська обласна партійна 
організація). б. / Корольов. 
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ПІДПГЛЬ- 
НА організація, <Комуністич- 
на підпільна організація в тилу 
німців» (КПОВТН). Діяла в оку¬ 
пованому Севастополі під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45. 
Виникла в березні 1943 внаслідок 
об’єднання двох підпільних груп 
(керівники — П. Д. Сильников, 
В. Д. Ревякін), створених у Сева¬ 
стополі з кінця 1942. Очолив 
КПОВТН В. Д. Ревякін. У травні 
1943 в орг-цію влилася підпільна 
група М. Г. Терещенка, що діяла 
у фашист, таборі військовополоне¬ 
них. На кінець 1943 КПОВТН 
об’єднувала до 200 чол. Більш як 
80 патріотів подавали їй допомо¬ 
гу. Орг-ція мала свій статут, дру¬ 
кувала нелегальну газ. чЗа Роди¬ 
ну», яку підпільники розповсю¬ 
джували в місті. Всього вийшло 
25 номерів газети по 500—600 при¬ 
мірників кожний. Крім того, роз¬ 
повсюджувалися написані від ру¬ 
ки або друковані на друкарській 
машинці листівки. Важливе місце 
в діяльності (юг-ції займали ди¬ 
версії, екон. саоотаж, збирання роз¬ 
відувальних даних про противни¬ 
ка, визволення з полону рад. вої¬ 
нів. Внаслідок зради осн. ядро 
КПОВТН, у т. ч. В. Д. Ревякіна, 
М. І. Терещенка, було заарештова¬ 
но і 14. IV 1944 розстріляно. По¬ 
смертно В. Д. Ревякіну присвоє¬ 
но звання Героя Радянського Со¬ 
юзу, П. Д. Сильникова і М. І. 
Терещенка нагороджено орденом 
Леніна. Близько 60 підпільників 
відзначено урядовими нагородами. 
У Севастополі, в будинку, де міс¬ 
тилися штаб орг-ції ’ підпільна 
друкарня, 1967 відкрито будинок- 
музей. Іменами загиблих героїв- 
підпільників нсізвано вулиці міста, 
їм споруджено пам’ятники, від¬ 
крито меморіальні дошки на їх¬ 
ню честь. І. п. Кондра^ов 
СЕВАСТбПОЛЬСЬКЕ ЗБРбЙ- 
НЕ ПОВСТАННЯ 1905 — одне з 
найбільших повстань в армії і фло¬ 
ті під час революцій' 1905—07 в 

Росії. Почалося стихійно 11 (24). 
XI після спроби командування вчи¬ 
нити збройну розправу над учас¬ 
никами багатотисячного мітингу 
робітників, матросів і солдатів. 
Керівництво повстанням узяла в 
свої руки Севастопольська військ, 
с.-д. орг-ція. 12—14 (25—27).ХІ 
до повстанців приєдналося 13 су¬ 
ден Чорномор. флоту, в т. ч. крей¬ 
сер <Очаків>, броненосець чСв. 
Пантелеймон» (кол. <Потьомкгн>), 
частина солдатів гарнізону. На 
знак солідарності робітники ого¬ 
лосили заг. політ, страйк. За іні¬ 
ціативою більшовиків було обрано 
Раду матроських, робітн. і солдат¬ 
ських депутатів. Командувати ко¬ 
раблями Рада запросила П. П. 
Шмідта. Царське командування 
скористалося з пасивної тактики 
повсталих, стягнуло до Севасто¬ 
поля значні військ, сили. 16 (29). 
XI карателі придушили С. з. п. 
Понад 300 чол. було засуджено 
військ, судами, понад 1 тис. чол. 
покарано без суду, а керівника 
повстання П. П. Шмідта, матро- 
сів-більшовиків О. І. Гладкова, 
С. П. Частника, М. Г. Антоненка 
було страчено. Велику роль С. з. п. 
у розвитку революції 1905—07 
відзначив В. І. Ленін (див. Пов 
не зібр. тв., т. 12, с. 102—105). 
Літ.: Севастопольское вооруженное 
восстание в ноябре 1905 года. Доку- 
ментьі и материалм. М., 1957; Сьомій 
Г. І. Революційний Севастополь. К., 
1958: Тимофеев А. И. Севастополь вьі- 
ходит на оаррикадьі. Симферополь, 
1980. ^ В. П. Вашенко. 
СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ ПОВ¬ 
СТАННЯ 1830 — один з найзнач- 
ніших нар. виступів — ^холерних 
бунтівьу що відбулися в Росії 
1830—31. Було викликане утиска¬ 
ми і сваволею царських урядовців 
під час карантину в Севастополі, 
встановленого в зв’язку з епіде¬ 
мією чуми. Міська біднота і матро¬ 
си на чолі з унтер-офіцером Т. Іва¬ 
новим, обурені забороною завози¬ 
ти продукти до міста, в результа¬ 
ті чого почався голод, З (15).VI 
повстали, захопили Севастополь і 
5 днів утримували його в своїх 
руках. Урядові війська 7 (19).VI 
при/^шили повстання. 7 повстан¬ 
ців було страчено, кількасот про¬ 
гнано крізь стрій, а потім заслано 
на каторгу і в арештантські роти. 
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МУ- 
ЗЄЙ ГЕРОЇЧНОЇ ОБОРбНИ І 
ВЙЗВОЛЕННЯ МГСТА — комп 
лекс пам’яток і музейних експози¬ 
цій, що висвітлюють історію міста- 
героя Севастополя. Засн. 1905. 
Початок музею поклала панорама 
Ф. О. Рубо «Оборона Севастополя 
1854—55 рр.», яку відкрито 1905 
в будинку, спорудженому (1904) 
на місці розташування 4-го басті¬ 
ону в період Севастопольської 
оборони 1854—55. В роки Великої 
Вітчизн. війни панораму було зруй¬ 
новано. Відновлена рад. худож¬ 
никами (під керівницівом В. М. 
Яковлєва і П. П. Соколова-Скаля) 
і знову відкрита 16.X 1954. Експо¬ 
зиції музею було створено також 
на місцях пам’ятних подій: на 
Сапун-горі (діорама «Штурм Са- 
пун-гори 7 травня 1944»; автори — 
художники П. Т. Мальцев, Г. І. 
Марченко, М. С. Присєкін, від¬ 
крита 1959); 1962 в оборонній 
башті на Малаховому кургані’, 
1967 в будинку, де 1942—44 був 

штаб Севастопольської підпіль¬ 
ної організації, очолюваної В. Д. 
Ревякіним. У 1977 відкрито ек¬ 
спозицію відділу історії Севасто¬ 
польської Червонопрапорної місь¬ 
кої комсомольської орг-ції. у фон¬ 
дах музею зберігається понад 60 
тис. експонатів (1982). 

^ Ь. М. Доронгна. 
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИМ ПРИ- 
ЛАДОБУДІВНЙЙ ІНСТИТ!7Т — 
вищий навчальний заклад М-ва 
вищої і середньої спец, освіти 
УРСР. Засн. 1964. В ін-ті (1982) 
6 ф-тів: автоматики й лічильно- 
розв’язувальних пристроїв, ра¬ 
діотехнічний, корабельної енерге¬ 
тики й кораблебудування, техно¬ 
логії приладобудування й точної 
механіки, вечірній і загальнотех- 
нічний; є аспірантура. Фонд б-ки 
налічує (19В2) понад 579 тис. оди¬ 
ниць зберігання. У 1982/83 навч. 
році кількість студентів — понад 
10 тис. За роки існування в ін-ті 
підготовлено понад 22 тис. спеціа¬ 
лістів. в. П. Озеров. 
СЕВАСТбПОЛЬСЬКИИ РО- 
СГЙСЬКИЙ ДРАМАТЙЧНИЙ 
теАтр імені А. В. Луначарського. 
Засн. 1920 як Перший рад. театр 
ім. А. В. Луначарського. Ініціато¬ 
ром створення театру був Л. Со- 
оінов. 
У репертуарі театру: «Лихо з ро¬ 
зуму» О. Грибоєдова, «Ревізор» 
М. Гоголя, «Дядя Ваня» А. Чехова, 
«Королівський цирульник» А. Лу¬ 
начарського, «Зворотний зв’язок» 
О. Гельмана, «Останній строк» 
B. Распутіна, «Загибель ескадри» 
О. Корнійчука, «Під золотим ор¬ 
лом» Я. Галана, «Отелло» У. Шек- 
спіра. В театрі працювали нар. 
арт. Узб. РСР В. Афанасьєв, засл. 
ДІЯЧІ мистецтв УРСР Є. Сахаров, 
К. Кустенко, заслужений діяч мис¬ 
тецтв Кирг. РСР А. Самарін- 
Волжський, засл. артисти УРСР 
C. Архангельський, М. Горський, 
Ю. Максимов, Б. Свєтлов, В. Стри- 
жов. В трупі (1983): нар. арт. 

СЕВАСТОПОЛЬ 
СЬКИЙ РОСІЙСЬ¬ 
КИЙ ДРАМАТИЧ 

НИЙ ТЕАТР 

Севастопольський ро¬ 
сійський драматичний 
театр імені А. В. Лу¬ 
начарського. Архітек¬ 
тор В. В. Полевін. 
1954 — 



80 
СЕВАСТОПОЛЬ¬ 
СЬКИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ 

В. І. Севастьянов. 

К. А. Северинов- 

С. Є. Северін. 

1. М. Северин. Кубан¬ 
ський козак. 1909. 

УРСР К. Волкова, засл. діячі 
мист. УРСР М. Шеметов(1962— 
79 і з 1981—гол. художник), В. 
Ясногородський, засл. діяч мист. 
РРФСР В. Кисельов (з 1981 — 
гол. режисер), засл. артисти УРСР 
Г. Грозіна, В. Єфімов, С. Рун- 
цова, засл. артисти РРФСР В. 
Афоніна, В. Тишаев. 

Л. І. Васильєва. 
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ХУ¬ 
ДОЖНІЙ МУЗ£Й —зібрання тво¬ 
рів живопису, графіки, скульпту- 
ри і декоративно-ужиткового мис¬ 
тецтва. Засн. 1927 на базі Народ¬ 
но-художнього музею, створеного 
з приватних палацових колекцій 
м. Ялти як Севастопольська кар¬ 
тинна галерея, з 1965 — сучас. наз¬ 
ва. Має відділи: укр. і рос. дожовт¬ 
невого мистецтва, радянського, а 
також зх.-європ. мистецтва. В му¬ 
зеї експонуються твори українсь¬ 
ких (С. Васильківського, П. Лев¬ 
ченка, В. Орловського, М. Самоки- 
ша, В. Касіяна, І. Кавалерідзе та 
ін.), російських (В. Тропініна, 
І. Айвазовського, І. Крамського, 
І. Шишкіна, В. Верещагіна, І. 
Бродського, 1. Грабаря, С. Конен- 
кова та ін.) і зх.-європ. (зокрема, 
Я. Бассано, Л. Джордано, Ф. 
Снейдерса, Д. Тенірса Молодшо¬ 
го, Г. Робера) майстрів. 
СЕВАСТЬЯНОВ Віталій Іванович 
(н. 8.VII 1935, м. Красноуральськ 
Свердл. обл.) — льотчик-космонавт 
СРСР, двічі Герой Радянського Со¬ 
юзу (1970, 1975). Член КПРС з 
1963. Закінчив (1959) Моск. аві- 
ац. ін-т ім. С. Орджонікідзе. Кан¬ 
дидат тех. наук (з 1965). В заго¬ 
ні космонавтів з 1967. Разом з А. Г. 
Ніколаевим як бортінженер здійс¬ 
нив політ (1—19.VI 1970) на кос¬ 
мічному кораблі <«Союз-9>. Це був 
найтриваліший на той час автоном¬ 
ний політ пілотованого корабля 
типу <Союз>. Разом з П. 1. Климу- 
ком як бортінженер здійснив політ 
(24. V—26. VII 1975) на космічному 
кораблі «Союз-18». 26.V корабель 
зістикувався з орбітальною станці¬ 
єю <Салют-4> (див. <Сал70тп>). Під 
час польотів С. виконував програ¬ 
му наук.-тех. та мед.-оіол. дослід¬ 
жень, а також відпрацьовував ме¬ 
тодику проведення прикладних 
робіт по дослідженню природних 
ресурсів Землі. Дійсний член 
міжнародної астронавтичної ака¬ 
демії. Державка премія СРСР 
1978. 
СЕВ£РА (Шігель) Іван Васильо- 
зич (21.V 1891, с. Новосілки, те¬ 
пер Яворівського р-ну Львів, обл.— 
20. XII 1971, Львів) — укр. рад. 
скульптор, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1963). В 1904—-07 навчався в 
різьбярській школі у м. Яворові, 
1910—14 — у Львів, художньо- 
промисловій школі, 1915—18 — 
в петрогр., 1919—21 — празькій, 
1921—25 — римській АМ. В 1926 
приїхав на Рад. Україну, іво- 
ри: «Композитор» (1924), «Порт¬ 
рет В. І. Леніна» (1929), «Узбе¬ 
цький танок» (1935), «М. Копер- 
ник» (1938), «І. Франко» (1947), 
«В. Стефаник» (1949), «Ніл» 
(1965). В 1926—29 викладав у 
Київ, худож. ін-ті, 1929—34 — у 
Харків, худож. ін-ті, з 1947 — у 
Львів, ін-ті прикладного та декора¬ 
тивного мистецтва (з 1967 — про¬ 
фесор). Учнями С. були Д. Крва- 
вич, В. Одрехівський та ін. Наго¬ 

роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. 
Літ.: Крвавич Д. Іван Васильович 
Севем. К., 1958. 
СЕВкРИ (Зєуєгі) — династія рим. 
імператорів 193—235. Політика 
С. в основному мала антисенат- 
ський характер. Опорою С. були 
армія і чиновництво. За С. намі¬ 
тилася тенденція до необмеженої 
влади імператора. С. створили 
військ.-бюрократичну монархію, 
яка захищала інтереси рабовлас¬ 
ників. Гол. представники С.: 
Септімій Север (правив 193—211), 
Каракалла (211—217), Александр 
Север (222—235). 
СЕВЕРЙН Іван Митрофанович 
[23.IX (5.Х) 1881, с. Остапівка, 
тепер Миргородського р-ну Пол- 
тав. обл.— 20.11 1964, Київ] — 
укр. рад. живописець. Навчався 
в Миргород, художньо-пром. шко¬ 
лі ім. М. В. Гоголя у О. Сластіо- 
на, 1903—05 — у Харків, міській 
школі рисування і живопису, 
1905—07 — Краків, академії крас¬ 
них мистецтв у Я. Станіславсько- 
го та С. Виспянського, 1907 — в 
римській, 1908, 1912—13 — паризь¬ 
кій АМ. В 1915—17 на пропози¬ 
цію В. В. Різниченка С. виїздив з 
геолсго-геогр. експедицією на Тянь- 
Шань і Ті бет, де ^обив багато 
замальовок. В 1917—24 жив у 
Киргизії, з 1925 — на Україні. 
Був членом АРМУ. Писав пейзажі 
України, Кубані, Серед. Азії, 
Франції. Польщі. Твори: «Зако¬ 
пане» і «Околиці Рима» (1907), 
«Вечір в Альпах» (1908—09), «Ку¬ 
банський козак» (1909), «На Ук¬ 
раїні», «Степ український», «Су¬ 
тінки», «Зимовий вечір у Карпа¬ 
тах», цикли «Гуцульщина» (1907— 
11), «На Дніпрельстані» (1930— 
32). С.— автор портретів Т. Шев¬ 
ченка (у співавт.), І. Франка, 
Лесі Українки, О. Корнійчука. 
В 1925—27 викладав у худож. 
технікумі, 1927—33 — худож. 
ін-ті у Харкові. Твори С. зберіга¬ 
ються у Львів, музеї укр. ми¬ 
стецтва.^ В. М. Хапко. 
СЕВЕРЙНОВ Кузьма Антипович 
(н. 14.ХІ 1931, с. Хохол-Тростян- 
ка, тепер Острогозького р-ну Во¬ 
рон. обл.) — передовик виробницт¬ 
ва у вугільній промисловості, шах¬ 
тар, заслужений шахтар УРСР 
(з 1965). Герой Соціалістичної Пра¬ 
ці (1960). Член КПРС з 1957. З 
1955 працює бригадиром бригади 
робітників очисного вибою шахти 
ім. Г. Димитрова виробничого 
об’єднання по видобуванню вугіл¬ 
ля «І^асноармійськвугілля» До- 
нец. оол. С.— один із зачинателів 
руху за комуністичне ставлення 

Севастопольський художній музей. 

до праці. Очолювана ним брига¬ 
да одна з перших у країні завоюва¬ 
ла почесне звання колективу К€>- 
муністичної праці (1958). Делегат 
XXIII, XXV з’їздів КПРС, XX— 
XXII та XXVI з’їздів Компартії 
України. Депутат Верховної Ради 
УРСР 6—10-го скликань. Наго¬ 
роджений орденами Леніна, Жовт¬ 
невої Революції, 2 орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда 
ЛЯМИ. Ю. о. Полякав. 

СЕВЕРІ (Зєуєгі) Франческо (13.IV 
1879, м. Ареццо — 8.XII 1961, 
Рим) — італ. математик, іноз. 
член АН СРСР (з 1924). Закінчив 
(1900) Турінський ун-т. Профе¬ 
сор ун-тів у Падуї (1905—21), 
Феррарі (1909—21) та Римі (з 
1921). Осн. праці С. стосуються 
геометрії, алгебри, матем. аналізу 
та топології. 
СЕВЕРГН Сергій Євгенович [н. 
8 (21).XII 1901, Москва] — рад. 
біохімік, акад. АН СРСР (з 1968) 
і АМН СРСР (з 1948), Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1971). Закінчив 
Моск. ун-т (1924^). Учень В. С. 
Гулевича. 1932—48 — професор 
3-го Моск. мед. ін-ту (тепер Рязан¬ 
ський мед. ін-т). У 1935 організу¬ 
вав лабораторію, а з 1939 очолив 
кафедру біохімії тварин в Моск. 
ун-ті. 1945—47 — директор Ін-ту 
харчування АМН СРСР, а 1948— 
49 — Ін-ту біол. і мед. хімії АМН 
СРСР. Осн. праці присвячені біо¬ 
хімії м’язової тканини, міокар 
да, крові, проблемам ензимоло¬ 
гії. Нагороджений трьома орде¬ 
нами Леніна, орденами Жовтне¬ 
вої Революції і Трудового Чер¬ 
воного Прапора. Ленінська премія. 
1982. 
СЕВГЛЬСЬКА ШКбЛА ЖИВО¬ 
ПИСУ — одна з основних худож¬ 
ніх шкіл в Іспанії 15—17 ст. 
Художники цієї^ школи вже в 
15 — на поч. 16 ст. виявили ін¬ 
терес до реальної дійсності і ма¬ 
теріального відображення її форм 
(А. Фернандес та ін.). У 16 — 
1-й пол. 17 ст. у твсючості X. де 
Роеласа, Ф. Еррери Старшого, П. 
Леготе, Ф. Пачеко з’явилися де¬ 
мократичні тенденції. В Севільї 
зародився і досяг розквіту «боде- 
гонес» — жанровий живопис зі 
сценами з нар. життя. В 17 ст. у 
Севільї працювали видатні ісп. 
художники Д. Веласкес, Ф. Сур- 
баран, Б. Е. Мурільйо, скульп¬ 
тор X. Му)тінес та ін. Для творів 
майстрів С. ш. ж. характерні реа¬ 
лістичне трактування сюжетів 
(навіть релігійних), увага до лю¬ 
дини та її оточення. 
СЕВГЛЬЯ — місто на Пд. Іспанії, 
центр провінції Севілья та істор. 
обл. Андалусія. Порт нар. Гвадал¬ 
квівірі, доступний для мор. су¬ 
ден. Вузол з-ць. Поблизу С., в 
Сан-Пабло — аеропорт. 558 тис. 
ж. (1971). Розвинута харчосмако¬ 
ва (виноробна, тютюнова, борош¬ 
номельна, олійно-жирюва, кон¬ 
сервна) і текст, (у т. ч. джутова 
на імпортній сировині) пром-сть. 
Машинобудування (зокрема суд¬ 
нобудування); воєнна, скляна, 
шкіряна, паперова пром-сть. Ун-т 
(засн. 1502). Провінціальні ар- 
хеол. та красних мистецтв музеї, 
будинок-музей Б. Е. Мурільйо. 
З С. вийшла в море 1-а експеди¬ 
ція X. Колумба. Серед архіт. 
пам’яток — маврітанський замок 
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Алькасар (почато буд-во в кін. 12 
ст.*, численні добудови — в 14—16 
ст.), Золота башта (1220), готичні 
церкви 13—14 ст. (Сан-Ісідоро, 
Сан-Хіль та ін.), собор (1402— 
1506, купол — 1519; багате зібран¬ 
ня ісп. мистецтва 16—18 ст.), «Ка¬ 
са де Пілатос» (кін. 15 ст. —1553), 
«Каса Лонха» (біржа, 1583—98), 
церкви 17—18 ст. У С. сформува¬ 
лася Севільська школа живопису. 
СЕВРСЬКИЙ МЙРНИЙ дбго- 
ВГР 1920 — один з імперіалістич¬ 
них договорів Версальсько-Ва- 
шінгтонської системи, укладений 
ІО.УІП в м. Севрі країнами Ан¬ 
танти та державами, що приєд; 
налися до неї, з одного боку, і 
султанською Туреччиною — з дру¬ 
гого. С. м. д. оформив поділ Ос- 
манської імперії. Договір був спря 
мований проти кемалістської ре¬ 
волюції і мав на меті створення 
плацдарму для нападу на Радян¬ 
ську Росію. За умовами цього 
договору Сірія і Ліван пере¬ 
давалися Франції, Палестина і 
Ірак — Великобританії як підман¬ 
датні території (див. Мандатна 
система). Туреччина відмовляла¬ 
ся від претензій на Аравійський 
п-ів і країни Пн. Африки, визна¬ 
вала протекторат Великобрита¬ 
нії над Єгиптом, англ. анексію 
о. Кіпр. Сх. Фракія, Галліполь- 
ський п-ів, район Ізміра передава¬ 
лися Греції, Додеканеські о-ви — 
Італії, Чорноморські протоки де¬ 
мілітаризувалися і переходили під 
контроль новоутвореної міжнар. 
Комісії проток. Договором було 
обмежено тур. збройні сили (50 
тис. чол.). С. м. д. не було рати¬ 
фіковано Туреччиною. Скасова¬ 
ний на Лозаннській конференції 
/922_23. 
севрський фАРФбР — ху¬ 
дожні вироби фарфорового з-ду в 
Севрі (Франція). Фарфорову ма 
нуфактуру було переведено до мі¬ 
ста 1756 з Венсенського замку, де 
з 1738 виготовляли так званий 
м’який фарфор. З серіед. 18 ст. 
в Севрі виробляли посуд, вази, 
статуетки в стилі рококо, пізніше 
— класицизму. Моделі для С. ф. 
створювали скульптори Е. М. 
Фальконе, Л. С. Буазо, Ж. Ле 
Ріш. Для розписів нерідко викори¬ 
стовувались малюнки Ф. Буше. 
Спершу вироби Севрської ману¬ 
фактури (за винятком фігур і 
груп) створювалися з т. з. м’якого 
фарфору, з поч. 70-х рр. 19 ст. 
вироблявся і твердий фарфор. У 
20 ст. севрський з-д зберіг значен¬ 
ня найвідомішого центру вироби, 
худож. фарфору у Франції. Зраз¬ 
ки С. ф. зберігаються в музеях 
СРСР, в т. ч. України. Іл. див. 
також до ст. Фарфор. 
Літ.: Бирюкова Н. Ю. Французская 
фарфоровая пластика XVIII века. Л.. 
1962. 
СЕВРіЬГА (Асірепзег зіеііаіиз) — 
риба роду осетер. Довж. тіла до 
220 см, маса до 80 кг. Від ін. 
осетрових відрізняється довгим 
вузьким мечовидним рилом. По¬ 
ширена в бас. Чорного, Азовського, 
Каспійського морів, вселена в 
Аральське м. Прохідна риба. Ста¬ 
тева зрілість настає у самців на 
5—13-му році, у самок на 8—І7-му. 
Нерест відбувається у квітні — 
червні — серпні. Живиться С. без¬ 
хребетними і дрібною рибою. С.— 

цінна промисл. риба. Запаси С. 
підтримуються за рахунок штучно¬ 
го відтворення на риборозплідни 
ках. ьідомі прирсздні гібриди С. з 
білугою, стерляддю, шипом, штуч¬ 
но одержані життєстійкі гібриди 
С. з стерляддю. 
СЕВ^НЦ (справж. прізв.— Гри- 
горян) Гаоегін Севійович [21.1 
(З.П) 1911, Хндзореськ, тепер Го- 
ріського р-ну Вірм. РСР — 13.1 
1969, Єреван] — вірм. рад. пись¬ 
менник. Член КПРС з 1932. Дру 
куватися почав 1928. Перша зб. 
оповідань — «До землі» (1935). 
Романи «Тегеран» (т. 1—2, 1952) — 
про боротьбу трудящих Ірану за 
своє визволення, «Полонені» (1958) 
— про героїзм рад. людей у роки 
Великої Вітчизн. війни. Писав пуб¬ 
ліцистичні твори. Автор статті 
«Наш Шевченко» (1961). Нагоро¬ 
джений орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, Червоної Зірки, 
медалями. 
Те.: Укр. перекл.— Наш Шев¬ 
ченко. «Прапор», 1961, № 3: Полонені. 
ІС., 1963 С. Г. Амірян. 
СЕГАРЕЛЛІ (Зе^агеПі) Герардо 
(р. н. невід., Альсено, біля м. 
П’яченци — 18.VII 1300, Парма)— 
засновник секти апостоліків (бл. 
1260) в Італії. Селянин. Пропо¬ 
відував майнову рівність, викри¬ 
вав католицьке духівництво. 
Після засудження рим. церквою 
секти апостоліків С. був заарешто 
ваний і спалений. 
С£ГЕД — місто на Пд. Угорщини, 
адм. ц. медє Чонград. Розташо¬ 
ваний на р. Тисі. Вузол з-ць, 
річковий порт. 171 тис. ж. (1980). 
Найрозвинутіша текст, (бавовня¬ 
на, вовняна, льняна, шовкова, три¬ 
котажна) і харчосмакова (у т. ч. 
борошномельна, м’ясо-плодокон- 
сервна, тютюнова) пром-сть. Ме¬ 
талообробні, газоочисні, гумово- 
тех., деревообробні, швейні, шкі¬ 
ряно-взуттєві підприємства; суд¬ 
новерф. Родовища газу. Ун-т (з 
1872). Мед., пед. і харч, пром-сті 
ін-ти. Театр, музей. Архіт. па¬ 
м’ятки 15—18 ст. 
СЕГМЕНТ (від лат. зедтепіит 
відрізок, смуга) — 1) Плоска фі¬ 
гура, обмежена дугою кривої та 
хордою, що стягує її кінці. Напр., 
С. круга — частина круга, обмеже¬ 
на дугою АВС і хордою ЛС (мал.). 
2) Частина геом. тіла, обмежена 
площиною та відрізаною цією 
площиною частиною поверхні тіла 
(див., напр.. Кульовий сегмент). 
3) Відрізок прямої разом з його 
кінцями; сукупність усіх дійсних 
чисел між двома заданими (вклю¬ 
чаючи й задані). Див. також Інтер¬ 
вал у математиці. Іл. с. 83. 
сегментація — те саме, що 
й метамерія. 
СЕГНЕТОВА СІЛЬ —подвійна на¬ 
трієво-калієва сіль винної кислоти 
КООС(СНОН),СООКа 4Н^О. 
Безбарвні кристали, втрачають во¬ 
ду при температурі вище 55,6° С; 
добре розчинні у воді. Назву 
дано за прізвищем франц. аптека¬ 
ря Е. Сеньєта (1632—98), який 
відкрив сіль 1655. Від назви 
солі походить назва речовин із 
своєрідними діелектричними вла¬ 
стивостями, вперше виявленими 
у С. с. (див. Сегнетоелектрики). 
С. с. входить до складу т. з. реак¬ 
тиву Фелінга, що його використо¬ 
вують для виявлення сахарів з 

вільною альдегідною групою; за¬ 
стосовується у медицині як ПРО- 

НОСН0* 

СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКИ — ді- 
електричні та напівпровідникові 
кристали, які у певному інтервалі 
температур і без впливу зовнішніх 
полів мають спонтанну (самочин¬ 
ну) поляризацію (див. Поляриза¬ 
ція діелектриків). Ця поляриза¬ 
ція зумовлена зміщенням іонів 
кристалічної гратки відносно їх¬ 
нього положення в неполяризова- 
ному кристалі, а також впорядку¬ 
ванням атомних груп, які мають 
дипольні моменти (див. Диполь 
електричний). С. характеризуються 
наявністю гістерезису, доменів, 
мають велику діелектричну про¬ 
никність, що залежить від напру¬ 
женості поля електричного, т-ри, 
пружних напруг, випромінювання 
тощо. Уперше ці властивості бу¬ 
ло виявлено у сегнетової солі, 
звідки й назва кристалів «сегне¬ 
тоелектрики». Відомо кілька со¬ 
тень С. їх класифікують за харак¬ 
тером фазового переходу поблизу 
Кюрі точки (при цій т-рі зникає 
спонтанна поляризація), за симет¬ 
рією кристала тощо. З С. найкра¬ 
ще вивчено ніобат літію, титанат 
барію, титанат стронцію. Викори¬ 
стовують С. у різних галузях нау¬ 
ки і техніки для взаємного пере¬ 
творення звукових та електр. сиг¬ 
налів, вимірювання т-ри і тиску, 
у приймачах електромагнітних 
хвиль та лазерах. Див. також Пі¬ 
роелектрика. 
Літ.: Желудев И. С. Основи сегнето- 
злектричества. М., 1973; Сегнето- 
злектрики в технике СВЧ. М., 1979; 
Иона Ф., Ширане Д. Сегнетозлект- 
рические кристалльї. Пер. с англ. 
М., 1965; Лайне М., Гласс А. Сегне- 
тозлектрики и родственньїе им мате- 
риальї. Пер. с англ. М., 1981. 

Д. Ф Байса. 
СЕГРЕ (Зе^ге) Еміліо Джіно (н. 1. 
II 1905, Тіволі) — італ. фізик- 
експериментатор, член Національ¬ 
них АН США та Італії. Закінчив 
(1928) Римський ун-т, де працював 
до 1935, з 1938 — в Каліфорній¬ 
ському університеті. Наук, пра¬ 
ці — з атомної спектроскопії, 
ядерної фізики і ядерної хімії. 
В складі групи Е. Фермі брав 
участь 1934 у вивченні явища 
повільних нейтронів. Разом із спів¬ 
робітниками відкрив нові хім. 
елементи технецій (1937), астат і 
плутоній-239 (1940), у 1955—анти¬ 
протон. Нобелівська премія, 1959. 
сегрегація (лат. зе^ге^а^іо — 
відокремлення) — один з проявів 
політики і практики расової дис- 
кримінації, що полягає у приму¬ 
совому відокремленні «кольоро¬ 
вого» населення від «білого». Особ¬ 
ливо потворних форм С. набула 
в Пд.-Афр. Республіці (ПАР). 
Основою здійснюваної расистами 
ПАР політики служить доктрина 
апартеїду. С. зазнають негри в 
ряді штатів США, араби в Ізраїлі. 
С. суперечить принципам і нор¬ 
мам сучас. міжнародного права, 
що містяться в Статуті ООН, 
Міжнар. конвенції про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації. 
Міжнародних пактах про права 
людини. Міжнародній конвенції 
про припинення апартеїду і по¬ 
карання за нього та ін. СРСР та 
ін. країни соціалізму послідовно 
і рішуче виступають за повну лік- 

СЕГРЕГАЦІЯ 

1. В. Севера. Портрет 
М. Коперника. Бронза. 
1938. Планетарій. 
Москва. 

Севілья. Золота башта. 
1220. 

Севрський фарфор. 
Статуетка «Амур» за 
моделлю Е. М. Фалько¬ 
не. 18 ст. Київський му¬ 
зей західного та схід¬ 
ного мистецтва. 

6 УРЕ, т. 10 
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СЕГРЕГАЦІЯ 

П. Сезанн. Автопортрет. 
1879. Музей образо¬ 
творчих мисттецтв імені 
О. С. Пушкіна в Моск¬ 
ві. 

П. Сезанн. П’єро і Ар¬ 
лекін. 1888. Музей об¬ 
разотворчих мистецтв 
імені О. С. Пушкіна 
в Москві. 

Портрет В. Ф. Седляра 
роботи Б. М. Кратка. 
Гіпс. 1927. 

відацію С. як однієї з найганебні- 
ших форм нехтування прав і гід¬ 
ності людини. о. М. Овсюк. 
сегрегація у техніці — 
1) У металургії — неодно¬ 
рідність хім. складу металів (спла¬ 
вів). Виникає в процесі їхньої 
кристалізації (її тоді наз. ліква- 
цією), а також при термічній об¬ 
робці їх у твердому стані. У ко¬ 
льоровій металургії С. наз. ком¬ 
бінований процес випалу окисле¬ 
ної руди з подальшим її збагачу¬ 
ванням (методом магн. сепарації 
або флотацією). 2) У гірничій 
справі — розподіл зерен міне¬ 
ральної суміші за висотою шару 
залежно від їхньої величини. Ви¬ 
никає під дією вібрації, напр., на 
шлюзі або концентраційному сто¬ 
лі (дрібні зерна потрапляють у 
нижню частину просіяного шару) 
чи при насипанні штабеля зерни¬ 
стого матеріалу (великі шматки 
переважно скочуються вниз). Яви¬ 
ще С. використовують у збагачу¬ 
ванні корисних копалин. 
СЕГ^Н (япон., скорочене від сейї 
тайсьогун — великий полководець, 
який підкоряє варварів) — спо¬ 
чатку військ, звання, що присвою¬ 
валося командуючим військами, 
які 794—811 підкоряли народнос¬ 
ті ебісу в пн.-сх. частині о. Хон- 
сю. В 1192—1867 — титул військ.- 
феод, правителів Япсшії, за яких 
імператорська династія була поз¬ 
бавлена реальної влади. Всього 
було три династії С.: Мінамото 
(1192—1333), Асікага [1335 (1338) 
— 1573], Токугава (1603—1867). 
Владу С. було повалено під час 
незавершеної бурж. революції 
1867—68 (див. Мейдзі ісин). 
седАн — місто на Пн. Сх. Фран¬ 
ції. До кін. 19 ст.— фортеця. Біля 
С. 1 — 2.IX 1870, під час франко- 
прусської війни 1870— 71, нім. 
війська (під фактичним команду¬ 
ванням ген. Г. Мольтке) оточили 
і розбили франц. армію (коман¬ 
дуючий — маршал М. Е. Мак- 
Магон). 2.IX франц. армія капі¬ 
тулювала. До полону потрапило 
понад 100 тис. чол., у т. ч. імпера¬ 
тор Наполеон III. Битва під С. при¬ 
скорила падіння режиму Другої 
імперії (4.IX 1870). 
СЕДАН — закритий кузов легко¬ 
вого автомобіля з чотирма боко¬ 
вими дверцями і з двома або трьо¬ 
ма рядами сидінь без перегородки 
між ними. В СРСР з кузовами ти¬ 
пу С. (мал.) випускають більшість 
автомобілів, напр. ГАЗ-24-«Волга», 
ВАЗ-2101, <Москвич-412». 
седиментація (від лат. 5ЄСІІ- 
тепіит — осідання) — осідання 
або спливання частинок, завислих 
у рідині або газі, під дією граві¬ 
таційних або відцентрових сил. 
Відбувається, якщо зумовлений 
цими силами спрямований рух 
частинок переважає над їхнім хао¬ 
тичним тепловим рухом (див. Бро- 
унівський рух, Дифузія). Швид¬ 
кість С. залежить від маси, розмі¬ 
ру і форми частинок, в’язкості 
й густини седиментаційного (дис¬ 
персійного) середовища. С. час¬ 
то супроводиться коагуляцією і 
коалесценцією. У природних умо¬ 
вах С. сприяє утворенню осадоч¬ 
них гірських порід, прояснюван¬ 
ню води у водоймах, видаленню 
з атмосфери краплинно-рідких і 
твердих частинок. На виробництві 

явище седиментації дає змогу роз¬ 
діляти порошки за розміром ча¬ 
стинок, визначати розмір части¬ 
нок у дисперсійних системах (се¬ 
диментаційний аналіз), виділяти у 
вигляді осаду або чвершків» про¬ 
дукти хім. реакцій тощо. Для С. 
використовують відстійники, кла¬ 
сифікатори, сепаратори та ін. 
СЕДІ — грошова одиниця Гани, 
поділяється на 100 песев. За кур¬ 
сом Держбанку СРСР на 31.XII 
1982 100 С. дорівнюють 26,0 крб. 
СЕДЛ^ІР Василь Феофанович 
[1 (І2).IV 1889, Любеч, тепер смт 
Ріпкинського р-ну Черніг. обл.— 
1938] — укр. рад. живописець. В 
1916-;-17 навчався в Київ, худож. 
уч-щі, пізніше в Київ, ін-ті пла¬ 
стичних мистецтв у М. Бойчука. 
Член АРМУ — з 1925, об’єднання 
«Жовтень» — з 1930. Працював 
у галузі монументального і стан¬ 
кового живопису, станкової та 
книжкової графіки, декоративно- 
ужиткового мистецтва. Брав 
участь у розписах червоноармійсь- 
ких (т. 3. Луцьких) казарм у Киє¬ 
ві (1919), Київ, ін-ту пластичних 
мистецтв (тепер — Київ, худож. 
інститут) та Межигірського ху¬ 
дож.-керамічного технікуму (всі — 
1924), Червонозаводського театру 
в Харкові (1935—36). Автор кар¬ 
тин <У школі лікнепу» (1924— 
25), «Розстріл» (1927), «Портрет 
Оксани Павленко» (1927), «Селян¬ 
ка», «Свято на Дніпрельстані» 
(1933—34); портретів робітників і 
робітниць Харків, тракторного за¬ 
воду (1935—36); іл. та графічних 
оздоб до «Кобзаря» Т. Шевчен¬ 
ка (1931); художньої кераміки 
(фаянс, майоліка, 1924—29); кар¬ 
тонів до тематичних килимів 
(1936). Окремі твори С. зберіга¬ 
ються в ДМУ ОМ у Києві. Викла¬ 
дав у Межигірському худож.-ке¬ 
рамічному технікумі (1923—28), 
Межигірському технологічному 
ін-ті кераміки й скла (1928—ЗО), 
Київ, худож. інституті (1930—36). 
Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 192—193. 
Літ.: Холостенко Є. Василь Седляр. 
X., 1934. Л. В. Владич. 

С£ДН{В — селище МІСЬКОГО типу 
Чернігівського р-ну Черніг. обл. 
УІ^Р. Розташований на р. Снові 
(прит. Десни), за 25 км від за- 
лізнич. ст. Чернігів. 1,9 тис. ж. 
(1982). Вперше згадується як дав- 
ньорус. місто-фортеця Сновськ 
під 1068 в Іпатіївськоми літо¬ 
писі. У 1234 Сновськ захопив 
Данило Галицький. У 50-х рр. 
14 ст. місто загарбало Велике кня¬ 
зівство Литовське. З 16 ст. 
Сновськ має сучасну назву. На 
початку 16 ст. С. відійшов до 
Росії. За Деулінським перемир'ям 
1618 С. підпав під владу Поль¬ 
щі. В 1654 — у складі Лівобе¬ 
режної України возз’єднано з Ро¬ 
сією. Рад. владу встановлено в 
січні 1918. З 1959 С.— с-ще міськ. 
типу. Радгосп, н.-д. станція по кар¬ 
топлі, бдлсолорозплідник, будинок 
побуту. Середня школа, лікарня, 
санаторій, будинок творчості та 
відпочинку Худож. фонду УРСР. 
Будинок культури, 5 б-к. У С. 
збереглися залишки давньорус. го¬ 
родища (урочище «Замок»). Се¬ 
ред архіт. пам’яток — Благовіщен¬ 
ська церква (кам’яна, 1690), комп¬ 
лекс будівель і парк садиби Лизо- 

губів (17—19 ст.), Георгіївська 
(Юрія) церква (17 ст., дерев’яна). 
В С. бували Т. Г. Шевченко (1846, 
1847), Л. М. Жемчужников (1852— 
56), Л. І. Глібов (1852), укр. пись¬ 
менник і етнограф Б. Д. Грінченко. 
В 90-х рр. 19 ст. тут працював укр. 
художник О. Г. Сластіон. У С. 
жив Д. А. Лизогуб, в маєтку якого 
переховувалися народники А. І. 
Желябов, С. Л. Перовська, В. А. 
Осинський. 
СЕЗАм — рід трав’янистих рос¬ 
лин родини сезамових, або кунжу¬ 
тових; те саме, що й кунжут. 
СЕЗАНН (Сегаппе) Поль (19.1 
1839, Екс-ан-Прованс — 22.X 1906, 
там же) — французький живопи¬ 
сець, представник постімпресіо¬ 
нізму. В 1858—62 відвідував ри¬ 
сувальну школу в Ексі, 1861—65— 
Академію Сюїса в Парижі. Ранні 
твори художника позначені впли¬ 
вом П. Веронезе, О. Дом'є та ін. 
(«Чернець», 1865—67; «Пасто¬ 
раль»; «Піч у майстерні», 1865— 
68). На противагу розпливчастос¬ 
ті, нетривкості форм, властивих 
імпресіонізму, С. прагнув до від¬ 
творення матеріального світу, до 
вагомості й об’ємності форми 
(«П’еро і Арїлекін», 1888; «Пер¬ 
сики й груші», 1888—90; «Акве¬ 
дук», 1889; «Гравці в карти», 
1890—92; «Натюрморт з апельси¬ 
нами та яблуками», 1895—1900, та 
ін.). Твори зберігаються в Луврі, 
в ДЕ в Ленініраді, Музеї обра¬ 
зотворчих мист. ім. О. С. Пушкіна 
в Москві. Принципи мистецтва С. 
мали великий вплив на живопис 
20 ст. Іл. див. на окремому ар¬ 
куші, с. 144—145. а також до ст. 
Живопис, т. 4, с. 120—121. 
Літ.: Перрюшо А. Сезанн. Пер. с 
франц. М., 1966: Поль Сезанн. Аль¬ 
бом. Л., 1975. 
СЕЗОН (франц. 5аІ80П, від лат. 
$аііо — сівба) — 1) Пора року 
(весна, літо, осінь, зима). 2) Ча¬ 
стина року, на яку припадшоть 
певні явища природи або певні 
види госп. діяльності людини, від¬ 
починку, спорту тощо. 3) Т е а т - 
ральний, музичний С.— 
період, коли регулярно працюють 
театри, концертні зали тощо. 
СЕЗбННІ ПРАЦІВНИКИ — ро¬ 
бітники й службовці, зайняті на 
роботах, які в силу природних і 
кліматичних умов можна викону¬ 
вати лише протягом певного пері¬ 
оду (сезону), що не перевищує 
6-ти місяців. На С. п. поширю¬ 
ється дія заг. норм трудового пра¬ 
ва з деякими винятками, встанов¬ 
леними Указом Президії Верхов¬ 
ної Ради СРСР від 24.IX 1974. 
Трудовий договір з С. п. можна 
укладати на певний строк або на 
виконання певної роботи протягом 
часу, не більшого за сезон. С. п. 
мають право розірвати цей договір, 
письмово попередивши пї:)о це 
адміністрацію за З дні. З ініціа¬ 
тиви адміністрації трудовий до¬ 
говір з С. п. можна розірвати на 
заг. підставах, передбачених зако¬ 
нодавством про працю, а також 
у разі зупинення на підприємстві 
роботи на строк понад два тижні 
з причин виробничого характеру 
або у зв’язку зі скороченням робіт 
та з причин неявки працівника на 
роботу безперервно протягом од¬ 
ного місяця у зв’язку з тимчасо¬ 
вою непраце.здатністю. С. п. не 
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користуються правом на відпустку 
або заміну її грошовою компенса¬ 
цією. Трудове законодавство міс¬ 
тить і ін. особливості в регулюван¬ 
ні умов праці сезонних працівни¬ 
ків. Є. О. МонсістуРський. 
СЕЗОННІСТЬ ВИРОБНЙЦТВА 
— нерівномірність вироблення про 
дукції протягом року, пов’яза 
на з порою року (з сезоном). 
Характерними рисами сезонності 
є піднесення, спади й припинення 
виробничого циклу в окремі пе¬ 
ріоди року. Сезонність існує в ря¬ 
ді галузей пром-сті: м’ясній, мо¬ 
лочній, рибній, харч., лісовій, а 
також у буд-ві, с. г. На сезонність 
с.-г. вироби, впливає цілий комп¬ 
лекс природних умов, у пром-сті 
вона значною мірою залежить від 
характеру вироби. В міру розвитку 
техніки і транспортних зв’язків 
створюються умови для подолання 
С. в. Це дає можливість збільшити 
випуск продукції, повніше вико¬ 
ристовувати трудові ресурси і 
остювні фонди. С- в. у сільс. г-ві 
СРСР зменшують раціональним 
поєднанням галузей, комбінуван¬ 
ням виробництва, механізацією 
трудомістких робіт, створенням 
агропромислових об*еднань тощо. 
СЕТД АЗГМ ШИРВАНГ (9.УІІ 
1835, Шемаха — 20. V 1888, там же) 
— азерб. поет-сатирик, просвіти 
тель. Здобув духовну освіту в Іра¬ 
ку. Повернувшись на батьківщину, 
заснував в м. Шемаха просвітян 
ську школу. Писав газелі, притчі, 
байки, віршовані оповідання. Сати¬ 
ричні твори спрямовані проти фа¬ 
натизму, лицемірства служителів 
культу. Критикував соціальну не¬ 
справедливість, паразитизм баїв, 
духівництва (<Повернення муште- 
XIда з навчання», «Похорон со¬ 
баки», «Хабар богові» та ін.). 
Осн. мотиви лірики — любов до 
людини, боротьба за її щастя. 
Те.: Рос. перекл.— Обращение 
к сьшу. Баку, 1961. В. І. Ціпко. 
СЕіДі Сеїтназар Хабін-ходжа-ог- 
ли (1775, с. Ламма, тепер Кара- 
бекаульського р-ну Чарджоуської 
обл. Туркм. РСР — 1836, там же) 
— туркм. поет, воєначальник. Тво¬ 
ри С. пройняті ідеями патріо¬ 
тизму, прославляють мужність, 
відвагу захисників батьківщини 
(«Хребет коня», «Друзі», «Час 
розплати» та ін.). Велике місце 
у творчості С. посідає любовна лі¬ 
рика («Бережи честь», «Дві квіт¬ 
ки», «Моя Хотіджа» та ін.). За¬ 
гинув у бою проти військ перського 
шаха. л. Улугбердиєв. 
сеТдов Гасан Неймат-огли (н. 16. 
VIII 1932, с-ще Качаган Марне- 
ульського р-ну Груз. РСР) — рад. 
державний і парт. діяч. Член 
КПРС з 1956. Н. в сім’ї селянина. 
Після закінчення Азерб. політех. 
ін-ту (1956) працював пом. майст¬ 
ра, заст. нач. цеху, нач. цеху, 
заст. гол. інженера маш.-буд. з-ду 
ім. лейтенанта ІПмідта (Баку). В 
1965—71 — директор цього з-ду. 
В 1971—81 — секретар ЦК КП 
Азербайджану. З січня 1981 — 
Голова Ради Міністрів Аз. РСР. 
Кандидат у члени ЦК КПРС 
з 1981. Нагороджений орденом 
Леніна, 2 орденами Трудового 
Червоного Прапора, медаллю. 
СЕЙ (8ау) Жан Батіст (5.1 1767, 
Ліон — 15.ХІ 1832, Париж) — 
франц. економіст, один з перших 

представників вульгарної політич¬ 
ної економії, ідеолог великої бур¬ 
жуазії. Прихильник вільної тор¬ 
гівлі (див. фритредерство). Здо¬ 
був комерційну освіту у Велико¬ 
британії, з 1819 — професор політ, 
економії Паризького ун-ту та 
ін. павч. закладів Франції. Брав 
участь у Великій франц. рево¬ 
люції до приходу до влади яко¬ 
бінців. С. вважав закони капіта¬ 
лістичного вироби, вічними, зво¬ 
див вирюбн. лише до процесу діян¬ 
ня людини на природу. Виступав 
проти трудової теорії вартості 
Д. Рікардо. Вважав себе популя¬ 
ризатором вчення А. Сміта, нас¬ 
правді ж все зводив до ревізії 
наук, положень класичної бур¬ 
жуазної політичної економії. Гол. 
праця С.— «Трактат політичної 
економії» (1803: рос. перекл. ок¬ 
ремих розділів, 1896). Автор 
вульгарної теорії «трьох факторів 
виробництва» (див. Факторів ви¬ 
робництва теорія). С. заперечу¬ 
вав експлуататорську природу ка¬ 
піталізму. 
сейвАл, оселедцевий, або іва¬ 
севий, кит (Ваіаепоріега Ьогеаііз) 
— водний ссавець роду смугач. Ті¬ 
ло (довж. до 19 м) струнке, в осн. 
сірого забарвлення, спинний пла¬ 
вець високий. Голова невелика, 
нижня щелепа трохи довша від 
в^хньої. Пластини вуса темно- 
сірі з світлішою бахромою. По¬ 
ширений у відкритих водах від 
Арктики до Антарктики; в СРСР 
— в далекосхідних, Баренцовому, 
Карському, зрідка Балтійському 
морях. Тримається поодинці або 
парами. Живиться перев. весло¬ 
ногими ракоподібними, рибою, го¬ 
ловоногими молюсками. Самка раз 
на два роки після майже 12 міс. 
вагітності народжує 1 маля зав¬ 
довжки до 5 м. 
С^ЙГО Михайло Іванович (н. 6. 
УІП 1914, м. Вінніпег, Канада) — 
діяч укр. прогресивних ортаніза- 
цій у Канаді. Член Компартії 
Канади з 1932. Не раз зазнавав 
арештів за революц. діяльність. 
З 1954 — редактор, 1960—80 — 
директор газ. <Юкрейніан каней- 
діан>. Член крайового виконавчо¬ 
го комітету Товариства об*една- 
них українських канадців. Автор 
книжки про Т. Г. Шевченка «Весь 
світ — моє село» (1964, у спів¬ 
авторстві з Г. Польовою). 
СЕЙМ — найбільша ліва притока 
Десни (бас. Дніпра). Беїре поча¬ 
ток на схилах Середньоросійсь- 
кої височини у Бєлг. обл. РРФСР, 
тече в межах Курської обл. 
РРФСР та Сум. і Черніг. обла¬ 
стей УРСР. Довж. 748 км, пло¬ 
ща бас. 27,5 тис. км^. Характер 
переважно рівнинний, шир. рі- 

Сейнер. 

чшца досягає ШО м; у заплаві — 
багато стариць і озер, заливні лу¬ 
ки. Живиться переважно снігови¬ 
ми водами, частково — грунтови¬ 
ми. Замерзає в листопаді — груд¬ 
ні, скресає в березні — квітні. У 
ПОНИЗЗІ судноплавний. Воду С. 
використовують для пром. І госп.- 
побутового водопостачання та зро¬ 
шування; риборозведення. На С. 
— міста Курськ, Льгов, Рильськ, 
Путивль; на берегах — бази від¬ 
починку. У заплаві С., поблизу 
с. Волинцевого,— Волинцівські по¬ 
селення і могильник. 
СЕЙМ (польс. 8еіт, лит. заітаз, 
чес. зпет) — 1) Станово-представ¬ 
ницька установа у феод. Польщі, 
Чехії та деяких ін. державах Сх. 
Європи. Зокрема у Польщі С. 
виник у 15 ст. Вальний (загаль¬ 
ний) С. у Польщі, ^ після Люблін¬ 
ської унії 1569 — в Речі Пос¬ 
политій складався з 2-х палат: 
сенату та посольської ізби. С. іс¬ 
нував і в буржуазній Польщі 1919 
—39. 2) Найвищий орган держ. 
влади ПНР, який обирається насе¬ 
ленням на 4 роки на підставі 
заг., рівного, прямого виборчого 
права при таємному голосуванні. 
СЄЙНЕР (англ. зеіпег, від зеіпе — 
рибальська сіть, невід) — морське 
моторне або моторно-вітрильне 
добувне рибопромислове судно. 
(владнане обкидними капшуко¬ 
вими неводами, пристроями, яки¬ 
ми вибирають і укладають неводи, 
рибопошуковою апаратурою, ма¬ 
шинами для обробки й охолоджен¬ 
ня риби. В СРСР найпоширені¬ 
шими є С. (мал.) довжиною 25— 
35ім, потужність їхнього гол. дви¬ 
гуна — 220 кВт. 
СЕйсмГчнА Область (від 
грец. аєіацбє — землетрус) — тек¬ 
тонічно активна ділянка земної 
кулі, в межах якої містяться вог^ 
нища землетрусів. У Рад. Союзі 
С. о. є Камчатка, Сахалін, Куриль- 
ські о-ви, що входять до Тихооке¬ 
анського сейсмічного поясу, гір¬ 
ські райони й передгір’я респуб¬ 
лік Серед. Азії та Кавказу, Укра¬ 
їни (Карпати, Кримські гори), які 
належать до Альпійсько-Гімалай¬ 
ського сейсмічного поясу. Коли¬ 
вання земної поверхні, зумовле¬ 
ні сильними землетрусами в С. о., 
іноді поширюються 1 на асейсміч¬ 
ні регіони, де землетрусів практич¬ 
но не буває. Так, землетруси 1940 
та 1977 з епіцентрами в Румунії 
відчувалися на значній тер. Єв- 
роп. частини СРСР, у т. ч. у 
Києві, Москві й Ленінграді. 

Г. Є. Хареуко. 
СЕЙСМГЧНА СЛУЖБА — комп¬ 
лекс робіт, що охоплює безперерв- 
ні спостереження над землетрусами 
на сейсмічних станціях та центра¬ 
лізовану обробку одержаних ре¬ 
зультатів. Гол. завдання С. с.— 
систематичне визначення осн. па¬ 
раметрів землетрусів (координат 
епіцентри, часу виникнення, енер¬ 
гії тощо). В Рад. Союзі С. с. здійс¬ 
нює Єдина система сейсмічних 
спостережень, створена при АН 
СРСР. На Україні безперервні 
спостереження над землетрусами 
(у т. ч. Карпат і Криму) проводять 
підпорядковані АН УРСР регіо¬ 
нальні С. с. Дані спостережень біль¬ 
шості сейсмічних станцій світу 
узагальнює Міжнар. С. с. з сейс¬ 
мологічним центром у м. Едінбур- 

СЕЙСМІЧНА 
СЛУЖБА 

Г. Н. СеТдов. 

Седнів. Благовіщенська 
церква. 1690. 

В 

Седан. 

6' 
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СЕЙСМІЧНА 
СТАНЦІЯ 

С. Сейфуллін, 

Л. М. Сейфулліна. 

зі. Результати спостережень С. с. 
регулярно публікують у сейсмо¬ 
логічних бюлетнях і використову¬ 
ють для вивчення глибинної бу¬ 
дови Землі, сейсмічності та проце¬ 
сів, що відбуваються у вогнищах 
землетрусів. Г. є. Хареико. 

СЕЙСМГЧНА СТАНЦІЯ — уста¬ 
нова, в якій за допомогою сейсмо¬ 
графів здійснюють реєстрацію 
коливань земної поверхні, зумов¬ 
лених землетрусами, та обробку 
одержаних записів {сейсмограм). 
Розрізняють телесейсмічні (при¬ 
значені для реєстрації сейсмічних 
коливань на відстанях понад 2000 
м) та регіональні (для реєстрації 
коливань на менших відстанях) 
С. с. Є також спец., здебільшого 
пересувні, С. с., що реєструють ко¬ 
ливання локального або тимчасо¬ 
вого характеру. 
На Україні працює 10 стаціо¬ 
нарних сейсмічних станцій (1981). 

Г Є. Харечко. 
сейсмічна шкала — шкала 
для визначення інтенсивності коли¬ 
вань земної поверхні, зумовлених 
землетрусами. У світовій прак 
тиці застосовують кілька С. ш., у 
яких інтенсивність коливань оці¬ 
нюють за показниками зовн. ефек¬ 
ту землетрусів, у т. ч. за по¬ 
шкодженням будівель, формою 
та масштабами деформацій грун¬ 
ту тощо. Більшість С. ш. мають 
12-бальну градацію. В СРСР прий¬ 
нято 12-бальну С. ш. (ГОСТ 
6249—52), а також С. ш. М5К- 
64. Проводяться роботи по вдо¬ 
сконаленню С. ш. з урахуванням 
можливості використання інструм. 
даних, вимірювання швидкості та 
прискорення руху земної поверхні 
ПІД впливом сейсмічних хвиль. 
С. ш. застосовують при вивченні 
зовн. прояву землетрусів, сейсміч¬ 
ному районуванні тощо. 

Г. Є. Харечко. 

СЕЙСМГЧНЕ ЗОНДУВАННЯ — 
ОДИН З ВИДІВ сейсмічної розвідки. 
При якому штучно збуджені пруж¬ 
ні сейсмічні хвилі реєструють в ок¬ 
ремих пунктах або на невеликих 
відрізках як вздовж лінії профі¬ 
лю, так і по досліджуваній площі. 
Широко застосовують й глибинне 
С. 3. (ГСЗ), реєструючи сейсмічні 
хвилі, які поширюються на десят¬ 
ки кілометрів у глибини Землі, 
що дає змогу вивчати будову всієї 
товщі земної кори до Мохоровичи- 
ча поверхні включно. С. з. засто¬ 
совують з метою одержання заг. 
відомостей про геол. будову до¬ 
сліджуваної ділянки земної кулі, 
а також для пізнання закономір¬ 
ностей розміщення родовищ ба¬ 
гатьох видів корисних копалин. 
Див. також Сейсмічні методи 
розвідки. о. А. Трчюільськчіі. 
сейсмічні методи Рбз- 
ВІДКИ, сейсморозвідка — група 
геофіз. методів дослідження геол. 
будови земної кори, що грунту¬ 
ються на вивченні поширення в 
ній штучно збуджених пружних 
сейсмічних хвиль. Пружні хвилі, 
зумовлені вибухом або ударом, 
поширюються в усі боки від місця 
виникнення і проходять на великі 
глибини у товщу земної кори. Там 
вони відбиваються або заломлю¬ 
ються на поверхнях, що розділя¬ 
ють верстви різних гірських по¬ 
рід. Відбиті або заломлені на гли¬ 
бині пружні хвилі частково по¬ 

вертаються до земної поверхні, 
де їх реєструють за допомогою 
спец, апаратури. Вимірюючи час 
їхнього поширення і вивчаючи 
характер коливань, визначають 
глибину залягання та форму тих 
геол. границь, де відбивалися або 
заломлювалися хвилі, а іноді й 
склад гірських порід, через які 
пройшли хвилі на своєму шляху. 
Розрізняють два осн. С. м. р.— 
метод відбитих хвиль і метод за¬ 
ломлених хвиль, у Рад. Союзі 
розроблено кореляційний метод 
заломлених хвиль. Залежно від 
частоти коливань сейсморозвідку 
поділяють на інфра-, низько-, 
середньо-, високочастотну, сейс¬ 
моакустичну та ультразвукову. 
Найпоширеніша середньо- 
частотна сейсморозвідка, особ¬ 
ливо при розв’язанні багатьох пи¬ 
тань структурної геології. Висо¬ 
кочастотну сейсморозвідку 
застосовують в інженерній геоло¬ 
гії, низькочастотну — при 
вивченні будови земної кори (гли¬ 
бинне сейсмічне зондування). С. 
м. р. належить провідне місце 
серед геофізичних методів роз¬ 
відки при _ пошуках і розвідці 
родовищ нафти й природного го¬ 
рючого газу. На Україні С. м. р. 
застосовують у комплексі з ін. 
геофіз. методами та бурінням 
свердловин, що дає найбільший 
геол. та екон. ефект при пошуках 
корисних копалин. 
Літ.: Гурвич И. И., Боганик Г. Н. 
Сейсмическая разведка. М., 1980; 
Сейсморазведка. Справочник геофи- 
зика. М., 1981. Є. І. Антонюк. 

СЕЙСМГЧНІ ХВЙЛІ — пружні 
ХВИЛІ, що виникають у земній ко¬ 
рі внаслідок землетрусів, вибу¬ 
хів, ударів і поширюються в гір¬ 
ських породах у вигляді затухаю¬ 
чих коливань. Розрізняють поз¬ 
довжні й поперечні С. X. в поз¬ 
довжніх С. X. коливання 
відбуваються в напрямі поширен¬ 
ня їх, у п о п е р е ч н и X — пер¬ 
пендикулярно до напряму поши¬ 
рення хвиль. Швидкості поширен¬ 
ня поздовжніх С. X. у різних гір¬ 
ських породах неоднакові: у гли¬ 
нах — 1,8—2,4 км/с, у кам. солі — 
4,5—5 км/с, у кристалічних по¬ 
родах — 5,5—6,2 км/с. Швидкості 
поперечних С. X. значно менші. 
Спостереження за поширенням С. 
X. дають підстави робити висновки 
про зміну густини речовини Землі 
у внутр. геосферах. Див. також 
Сейсмічні методи розвідки. 

В. Б. Соллогуб. 

СЕЙСМОГРАМА (від грец. аєі- 
ацо^ — коливання, землетрус і 
урацца — запис) — автоматичний 
безперервний запис коливань зем¬ 
ної поверхні, зумовлених земле¬ 
трусом або вибухом. Запис роблять 
сейсмографом. Аналіз запису сейс¬ 
мічних хвиль дає змогу визначати 
момент приходу їх на сейсмічну 
станцію, а також обчислити силу 
землетрусу і місце знаходження 
гіпоцентра. На підставі обробки 
С., що реєструють хвилі, зумовле¬ 
ні вибухом, встановлюють момент 
приходу цих хвиль на станцію, по¬ 
тім складають годографи, за яки¬ 
ми визначають конфігурацію і 
глибину залягання різних сейсміч¬ 
них границь, що відповідають пев¬ 
ним геол. напластуванням. Ці 
дані мають велике значення для 

вивчення структури земної кори 
і розвідки корисних копалин. 

^ Ь. Соллогуб. 
СЕЙСМОГРАФ (від грец. аєіа- 
цбс—коливання, землетрус і урофсо 
— пишу) — прилад для автома¬ 
тичного запису коливань земної 
поверхні, зумовлених землетру¬ 
сами або вибухами. Складається С. 
з сейсмоприймача (сейсмометра), 
що приймає сейсмічні сигнали, 
і реєструючого пристрою. Засто¬ 
совують різні типи сейсмоприйма- 

Схема сейсмографа: 1 — корпус з по¬ 
стійним магнітом; 2 — маятник; З — 
джерело світла; 4 — дзеркальний 
гальванометр; 5 — барабан з фотопа¬ 
пером. 

чів. Мех. коливання, (^мовлені 
сейсмічними хвилями, в шльшості 
конструкцій С. перетворюються 
сейсмоприймачами на електр. сиг¬ 
нали, що їх записують реєструючі 
пристрої. Такий запис наз. сейсмо¬ 
грамою. Комплекс існуючих С. 
забезпечує реєстрацію коливань 
у діапазоні частот від тисячних 
часток герца до десятків герц. 

^ Г Є. Харечко. 
СЕЙСМОЛОГІЯ (від грец. аєіа- 
цбб — землетрус і Хбуос; — вчен¬ 
ня) — галузь геофізики, що вив¬ 
чає землетруси та пов’язані з ни¬ 
ми явища. Досліджує причини ви¬ 
никнення землетрусів, їхнє геогр. 
поширення, фіз. та геол. процеси, 
що зумовлюють і супроводжують 
землетруси. Важливим завданням 
С. є прогнозування землетрусів. 
Передбачення місця, часу прояву 
й сили землетрусів базуються на 
виявленні змін фіз.-мех. власти¬ 
востей земної кори і мантії Землі 
перед виникненням землетрусів, 
зв’язків між зміною сонячної ак¬ 
тивності й сейсмічним режимом 
Землі тощо. На підставі аналізу 
даних, одержаних на сейсмічних 
станціях, проводять сейсмічне ра¬ 
йонування території. Розроблен¬ 
ням приладів і методів реєстрації 
сейсмічних коливань займається 
сейсмометрія: питаннями анти¬ 
сейсмічного будівництва — інже¬ 
нерна С. Вивчення сейсмічних 
хвиль, змін швидкості їх при про¬ 
ходженні через різні товщі земних 
надр дає змогу робити висновки про 
будову окремих геосфер, а також 
виявляти родовища корисних ко¬ 
палин. Як галузь С. виникла в се¬ 
редині 19 ст. Велика роль у її 
розвитку належить рос. вченому 
Б. Б. Голицину, нім. геофізику Е. 
Віхерту та амер. геофізику Б. 
Гутенбергу, англ. вченим Дж. Міл- 
ну і X. Джефрісу, югосл. геофізи¬ 
ку А. Мохоровичичу. В СРСР сейс¬ 
мологічні дослідження проводять 
Тн-т фізики Землі ім. о. Ю. Шмід- 
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та АН СРСР, оіфемі наук, установи 
союзних республік (на Україні — 
Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна 
АН УРСР), спец, установи. Між- 
нар. зв’язки в галузі С. здійснює 
Міжнар. асоціація сейсмології і 
фізики земних надр при Міжнар. 
союзі геодезії і геофізики. 
Літ.: Атлас землетрясений в СССР. 
М., 1962; Сейсмическое районирование 
СССР. М., 1968: Сейсмичность Украи- 
ньі. К., 1969; Саваренский Е. Ф. Сейс- 
мвческие волньї. М., 1972; Физика оча- 
га землетрясений. М., 1975. 

„ В. Б Соллогуб. 
сейсмометрія (від грец. 
аєіацбб — коливання, землетрус і 
цєтрєо) — вимірюю) — розділ сейс¬ 
мології, що розробляє прилади і 
методи реєстрації коливань грунту, 
споруд та ін. об’єктів, зумовлених 
землетрусами і вибухами. Реєстра¬ 
цію сейсмічних хвиль здійснюють 
автом. сейсмічні станції за допо¬ 
могою сейсмографів. Результати 
записів наз. сейсмограмами. На 
поч. 20 ст. користувалися трьома 
способами реєстрації коливань 
грунту — мех., оптичним і гальва¬ 
нометричним. З них найефектив¬ 
ніший гальванометричний спосіб, 
запропонований Б. Б. Голициним 
1902. Ним користуються і тепер. 
У 1935—37 Г. О. Гамбурцев розро¬ 
бив нову теорію сейсмічних прила¬ 
дів на основі методу електромех. 
аналогій. У 1945—47 рад. геофі¬ 
зик Д. П. Кірнос розробив систему 
гальванометричної реєстрації, що 
дає змогу з незначними помилками 
записувати зміщення грунту при 
проходженні сейсмічних хвиль. 
Цю систему успішно застосовують 
в СРСР, зокрема на Україні, при 
сейсмічній розвідці нафтових і 
газових родовищ і при глибинному 
сейсмічному зондуванні. 

О. А. Трипгльськхт. 

сейсмостійке будівнйцт- 
ВО, антисейсмічне будівництво — 
зведення будинків і споруд, здат¬ 
них протистояти сейсмічним си¬ 
лам, що виникають при землетру¬ 
сах. В СРСР вимоги до проекту¬ 
вання і буд-ва сейсмостійких бу¬ 
динків і споруд у районах сейсміч¬ 
ністю 7, 8 1 9 балів (за діючою 
12-бальною сейсмічною шкалою) 
встановлено Будівельними норма¬ 
ми і правилами. На ділянках сейс¬ 
мічністю понад 9 балів буд-во, 
як правило, не допускається. Сей¬ 
смостійкість будинків і споруд 
забезпечується вибором сприятли¬ 
вого у сейсмічному відношенні 
місця буд-ва, конструктивними рі¬ 
шеннями і високою якістю буд.- 
монтажних робіт. Вибір місця 
буд-ва зумовлюється сейсмічністю 
ділянки, що її визначають по кар¬ 
тах сейсмічного районування тери¬ 
торії СРСР і уточнюють по картах 
сейсмічного мікрорайонування або 
гідрогеол. та інженерно-геол. роз¬ 
відуваннями (оптимальними вва¬ 
жаються ділянки з щільними й 
сухими грунтами). Конструктивні 
рішення полягають у макс. змен¬ 
шенні маси проектованої споруди 
(будинку); рівномірному розпо¬ 
ділі в ній мас і елементів жорсткос¬ 
ті; забезпеченні симетричності й 
простоти конфігурації у плані; 
застосуванні монолітних конст¬ 
рукцій або збірних конструкцій з 
надійними і нескладними стиками. 
Вони полягають також у збільшен¬ 
ні допустимої гнучкості несучих 

елементів, у створенні умов, за яки¬ 
ми у вузлах та елементах конструк¬ 
цій виникають пластичні деформа¬ 
ції, що значно підвищують їхній 
опір дії сейсмічних сил, тощо. За¬ 
лежно від розрахункової сейсміч¬ 
ності споруди (будинку), яку виз¬ 
начають з урахуванням сейсміч¬ 
ності ділянки буд-ва й призначен 
ня споруди (будинку), нормами 
встановлено граничні розміри бу¬ 
дови у плані та за висотою, кіль¬ 
кість поверхів тощо. У спорудах 
(будинках) значної протяжності 
і складної у плані конфігурації пе¬ 
редбачаються антисейсмічні шви, 
які поділяють їх на відсіки. Спец, 
антисейсмічні заходи вживають 
у дорожньому і гідротех. буд-ві. 
Розраховують сейсмостійкі спору¬ 
ди (будинки) за несучою здатністю 
з визначенням розрахункових 
сейсмічних навантажень динаміч¬ 
ним методом (наближеним спосо¬ 
бом). 
Літ.: Сейсмостойкое строительство 
зданий. М., 1971; СНиП ІІ-А. 12- 
69. Строительньїе нормьі и правила, 
ч. 2, гл. 12. Строительство в сейсми- 
ческих районах. М., 1977; Ньюмарк 
Н., Розенблюзт 3. Основні сейсмо- 
стойкого строительства. Пер. с англ. 
М.. 1980. Л. Ф. Кожушко. 

СЕЙТАКОВ Бекі [18 (ЗІ).ІІІ 1914, 
с. Бедіркент, тепер сільрада ім. А. 
Атаєва Тахтинського р-ну Ташауз, 
обл. Туркм. РСР — 5.III 1979, Аіп- 
хабад] — туркм. рад. письменник, 
нар. письменник Туркм. РСР (з 
1967), чл.-кор. АН Туркм. РСР 
(з 1969). Член КПРС з 1942. Дру¬ 
кувався з 1935. Перша зб. вір¬ 
шів — чЮність> (1938), зб. опові¬ 
дань чЩасливе поколінням (1940). 
Повісті <Світло Москвим (1956) 
1 «Неспокійні люди» (1958) — 
про передових людей сучасного 
колг. села. В тетралогії «Брати» 
(ч. 1—4, 1958—72, ч. 4 під назв. 
«Бедіркент») показав долю туркм. 
народу в дореволюц. і рад. час. До 
зб. «Метелик» (1978) увійшли 
повісті, оповідання, нариси, спо¬ 
гади. Перекладач творів Т. Шев¬ 
ченка, О. Гончара. Нагороджений 
2 орденами Трудового Червоного 
Прапора, орденом «Знак Пошани», 
медалями. А. Улугбердиєв . 

СЕЙТЛГЄВ Кара (1.1 1915, 
с. Караган, тепер Бахарденського 
р-ну Ашхаб. обл. Туркм. РСР — 
2. V 1971, Ашхабад)— туркм. рад. 
письменник, народний письменник 
Туркм. РСР (з 1967). Член КПРС 
3 1950. Друкуватися почав 1938. 
Перша зб. віршів — «Поетова ліра» 
(1941). Автор збірок «Бойовий 
дух» (1942), «Під високим сонцем» 
(1955), «Квіти Індії» (1960), «Кри¬ 
латі часи» (1962) та ін., балади 
про Леніна. Україні присвятив пое¬ 
зії «Подарунок», «На березі Дніп¬ 
ра». Багато віршів С. покладено 
на музику. Писав п’єси. Нагород¬ 
жений З орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, орденом «Знак 
Пошани», медалями. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Радянська література народів 
СРСР. К., 1952. А Улугбердиєв. 
СЕЙФУЛЛІН Сакен (12.УІ 1894, 
кочовий аул, тепер аул «Кара- 
Шілік» Ортауського радгоспу Ага- 
дирського р-ну Джезказганської 
області Каз. РСР — 25. П 1938)— 
казах. радянський письменник 
і держ. діяч. Член Комуністичної 
партії з 1918. Брав участь у бороть¬ 

бі за встановлення Рад. влади 
у Казахстані. Голова Раднаркому 
казах. АРСР (1922—25), член 
ВЦВК. Друкуватися почав 1910. 
Перша зо. віршів — «Дні мину 
лі» (1914). Твори С. присвячені 
революц. боротьбі і будівництву 
соціалістич. життя у Казахстані. 
Збірки віршів «Домбра» (1924), 
«На хвилях життя» (1928) і поеми 
«Совєтстан» (1926), «Кокчетав» 
(1929), «Альбатрос» (1933) та ін., 
п’єс «Шлях до щастя» (1917), 
«Червоні соколи» (1922), повісті 
«Землекопи» (1928), «Айша» 
(1930), «Плоди» (1935), роман 
«Тернистий шлях» (1927). Автор 
статті «Пам’яті Т. Г. Шевченка» 
(1926). Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
Те.: Рос. перек л.— Стихоїворе- 
ния и позмьі. М., 1958; Тернистий 
путь. Алма-Лта, 1975. Б. Іскаков. 

СЕИФ^ЛЛІНА Лідія Миколаїв¬ 
на [22.ПІ (З.ІУ) 1889, селище 
Верхньоувельське, тепер Чебар- 
кульського р-ну Челяб. обл.— 25. 
IV 1954, Москва] — рос. рад. 
письменниця. Друкуватися почала 
1917. Осн. тема повістей «Чотири 
розділи», «Перегній» (обидві — 
1922), «Віринея» [1924; за її моти¬ 
вами створила (1925, у співавт.) 
однойм. п’єсу (однойм. опера, 
1967, композитор С. Слонімський; 
однойм. фільм, 1969)], «Каїн- 
кабак» (1926) та ін.— класова 
боротьба на селі в роки революції 
та в період непу, духовне зростан¬ 
ня- жінки-селянки. Оповідання 
«Правопорушники» (1922) — з 
життя безпритульних дітей. Автор 
п’єс, оповідань, повісті про Вели¬ 
ку Вітчизн. війну «На своїй зем¬ 
лі» (1946), літ.-критичних статей, 
спогадів про В. І. Леніна, М. Горь- 
кого, В. Маяковського та ін. 
Нагороджена орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
Те.: Собрание сочинений, і. 1 — 4. 
М., 1968—69; Сочинения, т. 1—2. М^, 
1980; Укр. перек л.— В колонії. 
К., 1927; Правопорушники. X. — К.. 
1930; Таня. К.—X., 1935. 
Літ.: Яновский Н. Н. Лидия Сейфул- 
линя. М . 1972. В. Я. Буран. 

СЕИШ£ЛЬСЬКІ ОСТРОВЙ, Рес¬ 
публіка Сейшельські Острови — 
держава на островах тієї ж назви 
в зх. частині Індійського ок. До 
її складу входять також т. з. під¬ 
порядковані території (частина 
Амірантських о-вів, група о-вів 
Космоледо, о-ви Праслен і Прові- 
денс та ін.^. 
Державний лад. С. О.— республі¬ 
ка. Входить до Співдружності, 
очолюваної Великобританією. Гла¬ 
ва д-ви і уряду — президент. За¬ 
конодавчу владу здійснює прези¬ 
дент і однопалатний парламент — 
Нац. асамблея (25 членів). За кон¬ 
ституцією 1979 всі члени парла- 

СЕЙШЕЛЬСЬКІ 
ОСТРОВИ 

Герб 
Сейшельських 
Островів. 

СЕЙШЕЛЬСЬКІ 
ОСТРОВИ 

Площа — 
405 км^ 

Населення — 
бл. 80 тис чол. 
(1981,оцінка) 

Столиця — 
м. Вікторія 
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Секвойя вічнозелена. 
Гілка з шишками. 

Секвойядендрон 
гігантський. Старе дере¬ 
во і гілка з шишкою. 

менту, уряду, президент повені 
бути членами правлячої партії. 
Природа. Острови материкового 
походження (окремі — кораловеє 
го), вис. до 915 м (на о. Має). Клі¬ 
мат субекваторіальний, морський. 
Пересічні місячні т-ри від -1-26 до 
-1-28®. Опадів до 4000 мм на рік. 
V внутр. районах збереглися віч¬ 
нозелені тропічні ліси. На о. Ку¬ 
зен — пташиний заповідник. 
Населення С. О. становлять крео¬ 
ли, африканці-банту, європейці, 
індійці, китайці та ін. Офіц. мо¬ 
ви — англійська, французька та 
креольська. Пересічна густота нас. 
—197 чол. на 1 км^ (1981, оцінка). 
Найбільше місто — Вікторія. 
Історія. Сейшельські о-ви відкрили 
португальці на поч. 16 ст. У 18 ст. 
острови захопила Франція (здо¬ 
були назву за ім’ям франц. вікон¬ 
та Моро де Сейшель). В кін. 18 ст. 
С. о. перейшли до Великобрита¬ 
нії. В 1810 проголошені англ. во¬ 
лодінням (затверджено Паризь¬ 
ким договором 1814). З 1903 С. О. 
— колонія Великобританії. Після 
2-ї світової війни посилилась бо¬ 
ротьба народу С. О. проти англ. 
панування. В 1970 С. О- було на¬ 
дано внутр. самсшрядування. 28. 
VI 1976 офіційно проголошено не¬ 
залежність С. О., які залишились 
у складі Співдружності, очолю¬ 
ваної Великобританією. С. О. 
було повернуто о-ви Альдабра, 
Дерош і Фаркуар, які Великобри¬ 
танія відторгла від Сейшел 1965. 
В 1976 С. О. встановили диплома¬ 
тичні відносини з СРСР. Уряд 
С. О. виступає за збереження еко¬ 
номічної і політичної незалеж 
ності країни, зміцнення єдності на¬ 
ції, створення соціалістичної дер¬ 
жави. У зовнішніх відносинах 
С. О. проводять неприєднання 
політику, виступають за співро¬ 
бітництво з усіма країнами. Уряд 
С. О. засуджує апартеїд, шштруї- 
мує національно-визвольні рухи. 
Сили міжнар. імперіалізму зроби¬ 
ли кілька спроб усунути прогресив¬ 
ний режим С. О. (зокрема, з допо¬ 
могою пд.-афр. найманців 1979). 
З 1976 С. О.— член ООН. Вхо¬ 
дять до складу Організації афри¬ 
канської єдності. в. Б. Євтух. 
Політичні партії, профспілки. 
Прогресивний фронт 
народу Сейшельських 
Островів, засн. 1963. Правля¬ 
ча і єдина партія в країні. 
Н а ці о н а л ь на спілка 
робітників Сейшельсь¬ 
ких Островів, засн. 1978. 
Господарство. Провідне значення 
має сфера послуг, в якій зайнято 
понад 70% економічно активного 
населення. Іноз. туризм забезпе¬ 
чує 35% національного доходу і 
бл. 90% валютних надходжень 
С. О. Чере.і незначні площі угідь 
с. г. не забезпечує потреб країни 
у продовольстві. На експорт виро¬ 
щують гол. чин. (збір тис. т, 1978) 
кокосову пальму (копри — 3), 
корицю — 0,6, чай — 0,2, ваніль, 
пачулі (використовують у парфю- 
мерній пром-сті); для власного 
споживання — овочі, фрукти, коре¬ 
неплоди, цукр. тростину, тютюн. 
Поголів’я (тис.. 1979): великої ро¬ 
гатої худоби — 0,3, свиней — 4,8. 
Вилов риби — бл. 5 тис. т на рік; 
1979 створено нац. риболовну ком¬ 
панію. 

Працюють невеликі підприємства 
гол. чин. харч, та деревообр. галу¬ 
зей. Вироби, електроенергії (37 млн. 
кВт год, 1977) на ТЕС у м. 
Вікторія. Розвинутий каботажний 
мор. транспорт місц. значення. 
Довж. автошляхів — 175 км. На 
о. Махе — міжнародний аеропорт. 
З С. О. вивозять копру, корицю, 
ваніль, морожену рибу тощо; до¬ 
возять машини і устаткування, про¬ 
довольство, нафтопродукти. Роз¬ 
винутий реекспорт (гол. чин. пали¬ 
во для літаків та суден). У 1981 
країну відвідало бл. 71 тис. іноз. 
туристів. Гол. торг, партнер — Ве¬ 
ликобританія. Грош. одиниця — 
сейшельська рупія. 1 сейшельська 
рупія = 0,16 дол. СІЛА. 

О. О. Рогожин. 
Освіта. В 1971 бл. 42% дорослого 
населення було неписьменним. У 
1977 уряд проголосив реформу 
освіти, за якою здійснюється де¬ 
мократизація її; навчання стало 
безплатним. Уже 1979 всі діти 
практично були охоплені поч. 
школою. В 1980 прийнято рішення 
про запровадження заг. 9-річного 
навчання. До поч. школи прийма¬ 
ють дітей з б років, строк навчан¬ 
ня — 6 років, строк навчання в 
серїед. школі — 7 років (5 Ч- 2). В 
1979/80 навч. р. у поч. школах 
налічувалося 10 тис. учнів, у се¬ 
редніх — 4,6 тис., у системі про¬ 
фесійно-технічної підготовки — 
542 учні. 
Викладання в навч. закладах в 
основному англ. мовою, проводи¬ 
ться робота з метою запроваджен¬ 
ня навчання креольською мовою. 
В країні два коледжі — пед. і тех., 
вузів немає. Вищу освіту здобува¬ 
ють за кордоном. 

в. З. Клепиков. 
СЕЙШІ (франц. 5ЄІсЬе5) — стоя¬ 
чі хвилі у замкнутих або напів- 
замкнутих водоймах (морях, за 
токах, озерах). Являють собою пе¬ 
ріодичні коливання рівня води без 
поширення хвиль по поверхні, 
причому коливання водної поверх¬ 
ні відбуваються відносно нерухо¬ 
мої осі — вузла С. За кількіст.о 
осей розрізняють одновузлові С., 
двову^ові і т. д. Виникають С. 
внаслідок різкої зміни атм. тиску 
або напряму і швидкості вітру 
(напр., при проходженні цикло¬ 
ну), сейсмічних поштовхів тощо. 
Період С. змінюється від кількох 
хвилин до десятків годин, ампліту¬ 
да — від кількох міліметрів до 
кількох метрів. 
СЕКАНС (від лат. 5есап5 — роз- 
сікаючргй) — одна з тригономет¬ 
ричних функцій, позначається 
5ЄС. 

СЕКВЕСТР (від ^т. 5е^ие51:го — 
ставлю поза, відділяю) — у бурж. 
праві — повна або часткова за&ро- 
на користування будь-яким май¬ 
ном за розпорядженням органів 
державної влади. В бурж. країнах 
відомий у 2-х формах — судовій 
та адміністративній, яку широ¬ 
ко застосовують поліцейські орга¬ 
ни. В рад. праві цей термін інколи 
вживають у розумінні часткового 
обмеження права власника розпо¬ 
ряджатися належним йому будин¬ 
ком. 
СЕКВОЙЯ (Зедиоіа) — рід рослин 
родини таксодієвих. До роду С. 
належить один вид — С.. віч¬ 
нозелена (8. 5етрегVІгеп5) — 

гігантське однодомне вічнозелене 
дерево, яке на батьківщині в Зх. 
частині Пн. Америки по Тихооке¬ 
анському узбережжю досягає 120 м 
заввишки (6—7 м у діаметрі). 
Живе понад 2000 років. Вузько- 
конічну крону утворює горизон¬ 
тальне, в нижній частині дерева 
вниз відігнуте гілля. Листки лі¬ 
нійно-ланцетні, зверху блискучі, 
зісподу більш бліді з двома широ¬ 
кими білуватими прихованими 
смужками, 1,5—2 см завдовжки. 
В СРСР, зокрема в УРСР. культи¬ 
вують у Пд. Криму. Має цінну 
деревину. Досить декоративна і 
швидкоросла. 
секвойядендрон, мамонто¬ 
ве дерево (Зедиоіасіепсігоа) — рід 
рослин родини таксодієвих. Вклю¬ 
чає 1 вид — С. велетенський (8. 
йі^апіецт) — однодомне вічнозе¬ 
лене дерево-релікт Ю—100 м зав¬ 
вишки з червоно-бурим стовбу¬ 
ром до 10 м в діаметрі, вкритим 
корою в 60—70 см завтовшки; жи¬ 
ве до 2 і навіть 4 тис. років (най¬ 
більше і найдовговічніше в рос¬ 
линному світі дерево). Гілки тов¬ 
сті, загинаються догори, немов бив¬ 
ні (звідки й друга назва). Лист¬ 
ки (хвоя) лусковидно-голковидні, 
зверху увігнуті, зісподу кілюваті, 
сірувато-зелені. Шишки яйцевид¬ 
ні, 5—8 см завдовжки і З—б см 
у діаметрі, звисаючі. С.— енде¬ 
мік Пн. Америки; збереглося бл. 
500 дерев, які оголошено заповід¬ 
ними. В СРСР, зокрема в УРСР, 
культивують у Пд. Криму (з 1858), 
на Закарпатті. Дерево декоративне: 
має форми з жовтуватою, золо¬ 
тистою, блакитною, сріблястою, 
сизуватою і навіть пістрявою 
хвоєю, відомі карликові форми. 
Деревина йде на виготовлення 
шпал, меблів, будівельних мате¬ 
ріалів тощо. А. П. Лебеда. 
СЕКЕФАЛВІ-НАДЬ (82бкеГа1- 
уі-Маву) Бела (н. 29.УІІ 1913, 
Коложвар, тепер Клуж-Напока, 
СРР) — угор. математик, акад. 
Угор. АН (з 1956), іноз. член АН 
СРСР (з 1971). Закінчив (1936) 
ун-т в Сегеді, з 1948 — професор 
там же. З 1953 — президент Матем. 
комітету, з 1970 — президент Се- 
гедського комітету Угор. АН. Осн. 
праці стосуються теорії наближен¬ 
ня функцій та фзгнкціонального 
аналізу, .зокрема теорії розширен¬ 
ня операторів у гільбертовому 
просторі. Золота медаль ім. М. В. 
Ломоносова АН СРСР, 1979. 
СЕКЕШФЕГЕРВАР — місто в 
центр, частині Угорщини, адм. ц. 
меде Фейєр. Вузол з-ць і авто- 
моб. шляхів- 103,2 тис. ж. (1930). 
Значний центр машинобудування: 
з-ди автобусний чікарус» (філіал 
будапештського з-ду), «Відеотон» 
— по вироби, телевізорів і ра¬ 
діоприймачів; верстатобудування. 
Алюм.-прокатний з-д, підприєм¬ 
ства хім., текст., швейної, харч, 
пром-сті. Архіт. пам’ятки 15 — 
19 ст. С. засн. у 11 ст. 
СЕКІ Акіко (8.ІХ 1899, Токіо — 
2.У 1973, там же) — япон. співач¬ 
ка (сопрано), хоровий диригент і 
громадський діяч. У 1921 закінчи¬ 
ла Токійську консерваторію. Ви¬ 
сі упала у театрі, на естраді. В 1948 
заснувала Центр, токійський хор, 
який поклав початок всенар. анти¬ 
мілітаристському рухові <Співочі 
голоси Японії»-. Очолювала асоїїіа- 
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цію японо-рад. дружби, пропагу¬ 
вала в Японії рад. пісню. В 1964 
з Центр, токійським хором гаст¬ 
ролювала в СРСР. Була членом 
Япон. комітету захисту миру. Між- 
нар. Ленінська премія чЗа зміц¬ 
нення миру між народами», 1955. 
СбККІ (ЗессЬі) Анджело (29.VI 
1818, Реджо-нель-Емілія — 26. II 
1878. Рим) — італ. астроном, 
член франц. АН (з 1857), іноз. чл.- 
кор. Петерб. АН (з 1877). Директор 
Рим. обсерваторії (з 1849). Провів 
широкі спектроскопічні досліджен¬ 
ня Сонця, зір. Місяця, планет і 
комет. С. перший запровадив кла¬ 
сифікацію зоряних спектрів (1863), 
один з перших застосував в астро¬ 
номії фотографію. Праці С. сто¬ 
суються також метеорології, геоде¬ 
зії, гідрології. 
СЕКЛіЬЗІЯ (від лат. зесіисіо — 
відокремлюю) — стадія у розвит¬ 
ку фронтального циклону, що інко¬ 
ли спостерігається перед оклю- 
зією. Характеризується зменшен¬ 
ням теплого сектора, ізольовано¬ 
го від осн. маси теплого повітря 
внаслідок неповного змикання 
фронтів атмосферних, тобто ок- 
люзії, у центр, частині циклону. 
секретар (франц. зесгеїаіге, 
від лат. 5есге1агіи5 — учасник 
таємних нарад) — 1) Службо¬ 
вець, що відає листуванням уста¬ 
нови, орг-ції або окремої особи. 
2) Особа, що веде протокол зборів, 
наради, засідання. 3) В суді — 
службова особа, на яку законом 
покладено обов’язок вести прото¬ 
кол судового засідання. 4) Вибор¬ 
ний керівник партійної або ш. 
громад, орг-ції чи її керівного 
органу (див. Генеральний секре 
тар). 5) Виборна службова особа 
у складі найвищих та місц. орга¬ 
нів держ. влади СРСР (напр., 
секретар Президії Верховної Ра¬ 
ди УРСР), а також виборчих ко¬ 
місій. 6) Особа, що керує поточ¬ 
ною роботою наук, установи, ред¬ 
колегії тощо (вчений С., відпові¬ 
дальний С.). 7) Особа, що очолює 
орган міжнар. організації (напр.. 
Генеральний секретар ООН). 
Див. також Статс-секретар, Дер¬ 
жавний секретар. 
СЕКРЕТАР (Забіїїагіиз зегрепіа- 
гіи5) — птах; єдиний вид род. 
секретарів ряду соколоподібних. 
Довж. 127—150 см; на голові 
великий чуб, що робить птаха схо¬ 
жим на писаря 18 ст. із застром¬ 
леним за вухо гзгсячим пером (звід¬ 
ки й назва чсекретар»). Оперен¬ 
ня сіре з чорним. Поширений в са¬ 
ванах Африки. Добре літає, але 
в осн. тримається на землі. Живе 
парами. Гніздо на кущах або дере¬ 
вах. Кладку з 2—З блакитно-бі¬ 
лих яєць насиджує самка про¬ 
тягом 6 тижнів. Живиться С. пе¬ 
реважно плазунами (у т. ч. й от¬ 
руйними зміями) та земноводни¬ 
ми, яких убиває ударами лап. 
Викопні рештки відомі з олігоцену 
Франції. 
секретаріат ООН — головний 
адміністративно-тех. орган Орга¬ 
нізації Об'єднаних Націй. Діє 
в складі Генерального секретаря 
ООН та міжнар. персоналу, що 
комплектується на широкій гео¬ 
графічній основі (ст. 101 Статуту 
ООН). З метою забезпечення ви¬ 
сокого рівня компетентності, пра¬ 
цездатності та сумлінності співро¬ 

бітників запроваджено конкурс¬ 
ний порядок заміщення вакантних 
посад. С. ООН складається з де¬ 
партаментів: політ, питань та справ 
Ради Безпеки ООН; міжнар, екон. 
та соціальних питань тощо. Очолює 
С. ООН Ген. секретар. Витрати 
на утримання С. ООН ідуть за Иіок регулярного бюджету 

В . С. Семенон- 

секретаріат цк компартій 
УКРАЇНИ — парт, орган, що його 
обирає Пленум ЦК Компартії 
України згідно з Статутом КПРС 
для розгляду поточних питань і 
перевірки виконання рішень пар¬ 
тії. В складі Секретаріату 1918— 
20 була посада секретаря, 1925— 
34 — генерального секретаря, 
1920—25 і з 1934 до теперішньо¬ 
го часу — першого секретаря. 
Перший секретар ЦК Компартії 
України — В. В. Щербицький (з 
1972). 
секретаріат цк КПРС — парт, 
орган, що його обирає Пленум ЦК 
КПРС згідно з Статутом партії для 
керівництва поточною роботою, 
гол. чин. по добору кадрів і орга¬ 
нізації перевірки виконання рі¬ 
шень партії. Вперше був утворе¬ 
ний 6 (19).VIII 1917 після VI з’їз¬ 
ду РСДРП(б). Регулярно почав 
обиратися з VIII з’їзду РКП(б) 
(березень 1919). У 1917—19 був 
в осн. робочим апаратом ЦК, який 
здійснював зв’язки з місцевими 
парт, орг-ціями, листування, роз¬ 
поряджався фінансами. В складі 
Секретаріату з 1919 була поса¬ 
да відповідального секретаря, 
1922—53 — Генерального секрета¬ 
ря, 1953—66 — Першого секретаря. 
В квітні 1966 відновлено посаду 
Генерального секретаря. Генераль¬ 
ний секретар ЦК КПРС — Ю. В. 
Андропов (з 1982). 
СЕКРЄТИ (від лат. 8есге1и5 — 
відокремлений, виділений) — хім. 
речовини, що виробляються і виді¬ 
люються залозами ннуфішньої 
та зовнішньої секреції або окре¬ 
мими спеціалізованими клітинами 
тварин і людини. 
За хім. природою С. належать 
до білків {ферменти залоз шлун¬ 
ково-кишкового тракту та підшлун¬ 
кової залози), глікопротеїдів (С. 
слизових залоз), поліпептидів 
{гормони гіпофіза тощо), стерої¬ 
дів (гормони надниркових залоз 
та статевих залоз). До складу 
С. входять також неорганічні спо¬ 
луки (соляна кислота, що вироб¬ 
ляється шлунковими залозами, 
солі тощо), у зв’язку з чим С. мо¬ 
жуть мати лужну або кислу реак¬ 
цію. С. необхідні для нормальної 
життєдіяльності організму. Фізіо¬ 
логічна роль їх (напр., ферментів 
травних залоз) полягає у розщеп¬ 
ленні складних речовин, у захисті 
зовнішньої поверхні тіла (напр., 
шкірне сало) та покривів порож¬ 
нистих органів (С. слизових за¬ 
лоз) від несприятливих впливів. 
С. також беруть участь у регуляції 
обміну речовин, росту та розвитку, 
фзшкцій органів або систем орга¬ 
нізму (гормони). Деякі С. є харчо¬ 
вими речовинами (напр., С. мо¬ 
лочних залоз), отрутами (С. за¬ 
лоз отруйних тварин), пахучими 
речовинами, що відіграють захисну 
роль або приваблюють особин про¬ 
тилежної статі (напр., феромони). 

К. Несен. 

СЕКРЕТЙН — гормон слизової 
оболонки тонкої кишки деяких 
тварин і людини. З відкриттям С. 
англ. вченими У. Бейліссом та 
Е. Старлінггом (1902) обгрунтова¬ 
но поняття гормона. С. — полі¬ 
пептид з мол. м. 5000, містить 
36 амінокислотних залишків. Утво¬ 
рюється в неактивній формі (про- 
секретин); у процесі травлення 
активується соляною кислотою і 
переходить у кров, стимулюючи се¬ 
крецію соку підшлункової залози. 
Здійснено хімічний синтез се¬ 
кретину. 
СЕКРЕЦІЯ (від лат. 5ЄСГЄІІО — 
відділення) — процес утворення 
і виділення залозами або окремими 
спеціалізованими клітинами ре¬ 
човин — секретів, необхідних для 
життєдіяльності організму. Син¬ 
тез їх здійснюється клітинни¬ 
ми органелами — мітохондріями, 
рибосомами, Гольджі комплексом 
та ін., з речовин (солей, цукрів, 
амінокислот тощо), що надходять 
у секреторні клітини з крові, в 
деяких залозах, напр., у щитовид¬ 
ній залозі, синтезовані речовини 
нагромаджуються у вигляді кра¬ 
пель або зерен, а потім виділяють¬ 
ся назовні, у ін.— напр., у над¬ 
ниркових залоз, продукти С. виво¬ 
дяться безпосередньо після їх 
синтезу. Розрізняють зовнішню 
(екзокринну) і внутрішню (ендо- 
^инну) С. при зовнішній 
С. секрети надходять через про¬ 
токи залоз у порожнини внутріш¬ 
ніх органів (шлунок, кишечник 
тощо) або в ЗОВНІШНЄ середовище 
(напр., секрети сальних залоз та 
молочних залоз). При в н у т р і ш - 
н і й С. секреторні продукти {гор¬ 
мони) надходять З клітин безпо¬ 
середньо в кров або лімфу. За спо¬ 
собом виділення секретів з клітин 
розрізняють С.: мерокрино- 
в у — секрет виділяється через 
клітинні мембрани, при цьому 
залозисті клітини не пошкоджую¬ 
ться; апокринову — секрет 
звільняється шляхом відриву вер¬ 
хівки залозистої клітини, де вш 
нагромаджується, після чого клі¬ 
тина відновлюється і продовжує 
функціонувати; голокрино¬ 
ву — клітина, заповнена секре¬ 
том, виштовхується в просвіт зало¬ 
зи і гине. Фізіол. механізми С. 
деякою мірою подібні до механіз¬ 
му екскреції, при якій з організму 
видаляються непотрібні для нього 
речовини, процеси С. регулюють¬ 
ся нервовою системою та гумора¬ 
льними речовинами (див. Нейро¬ 
гуморальна регуляція). 

К. І. Несен. 
СЕКРЕЦІЯ в геології — ок¬ 
ругле або овальне мінеральне ут¬ 
ворення, що виникло в результаті 
заповнення порожнини в гірських 
породах кристалічною або колоїд¬ 
ною речовиною. Для С. характер¬ 
не послідовне ксшцентрично-верст- 
вувате відкладання мінеральної 
речовини в напрямі від стінки по¬ 
рожнини до її центра. Мінераль¬ 
ний склад С. і порід, у яких вони 
містяться, різний. С. розміром 
до 10 мм у діаметрі наз. мигдали¬ 
нами, більші — жеодами. 
СЕКСДІ^’КЦІЯ (від лат. сехи.8 — 
стать і бисііо — проведення) — 
процес перенесення генів з однієї 
бактеріальної клітини (донора) в 
іншу (реципієнт) під час кон^юга- 

СЕКСДУКЦІЯ 

А. Секі. 
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СЕКСОЛОГІЯ ЦІЇ. Здійснюється т. 3. статевим 

фактором у автономному стані, 
який переходить в реципієнтну клі¬ 
тину разом з фрагментом хромо¬ 
соми. Внаслідок С. клітина-реципі- 
єнт набуває деяких властивостей 
клітини-донора і здатна під час 
наступних кон’югацій здійснюва¬ 
ти як С., так і перенесення бакте¬ 
ріальної хромосоми. Див. також 
Трансдукщя. 
СЕКСОЛОГІЯ (від лат. зехиз — 
стать і грец. Хбуос, — вчення) — 
галузь медицини, що вивчає фі¬ 
зіологію і патологію статевого 
життя людини. Питання, що по¬ 
в’язані з функцією відтворення 
роду і її порушеннями, а також 
з статевою гігієною, зустрічаються 
в працях Гіппократа. З 2-ї пол. 
19 ст. С. шукає опору в біології 
і розглядає статеву поведінку як 
виявлення універсальних біоло¬ 
гічних законів. Вчені цього періо¬ 
ду (Р. Крафт-Ебінг — Австрія, 
М. Гіршфельд, А. Молль — Ні¬ 
меччина, Г. Елліс — Великобрита¬ 
нія, А. Форель — Швейцарія, 
B. М. Бехтерєв — Росія та ін.) 
поклали початок науковому до¬ 
слідженню людської сексуальності. 
Наприкінці 19 — на поч. 20 ст. 
біологіч. підхід до проблем статі 
доповнюється і витісняється пси¬ 
хологічним (3. Фрейд — Австрія). 
Як самостійна галузь медицини 
C. сформувалась в 40-х рр. 20 ст. 
Гол. завдання С.— розробка і 
проведення цільових виховних за¬ 
ходів з метою запобігання патоло¬ 
гічним відхиленням сексуальної 
поведінки людини. Сексологічни¬ 
ми дослідженнями займаються 
фахівці найрізноманітніших галу¬ 
зей знань (у т. ч. біології, фізіоло¬ 
гії, нейроендокринології, психіат¬ 
рії, психології, соціології та ін.). 
Осн. напрями досліджень в С.— 
біолого-медичний, соціально-істо¬ 
ричний і психологічний — до цього 
часу залишаються значною мірою 
самостійними і не можуть бути ме¬ 
ханічно об’єднані. Біолого-медич¬ 
ний напрям сучас. С. включає 
вивчення біологіч. основ статі; 
співвідношення біологіч. і куль¬ 
турно-соціальних факторів у фор¬ 
муванні статі (що має практичне 
значення для діагностики і усу¬ 
нення психосексуальних пору¬ 
шень); впливу різних статевих 
ознак, зокрема статевих гормонів, 
на психіку і поведінку чоловіка і 
жінки; статевих функцій (що є 
основою діагностики і т^апії сек¬ 
суальних розладів). Соціально- 
історична спрямованість дослід¬ 
жень пов’язана з вивченням специ¬ 
фіки соціальних ф>гнкцій і форм 
діяльності чоловіка і жінки; здійс¬ 
нює збирання і узагальнення ін¬ 
формації про моральні установки 
і статеву поведінку людей у зв’яз¬ 
ку з класовими, регіональними, 
міжнаціональними, віковими, про¬ 
фесійними та ін. особливостями; 
вивчає історичну еволюцію норм 
статевої моралі; досліджує ефек¬ 
тивність різних методів статевого 
виховання і освіти тощо. Психо¬ 
логічна спрямованість С. вихо¬ 
дить із вивчення вікових особли¬ 
востей сексуальності, у т. ч. пси¬ 
хологічних закономірностей під¬ 
літкової і юнацької сексуальності, 
індивідуальних особливостей ста¬ 
тевої поведінки і пов’язаних з нею 

почуттів 1 переживань (чуттєво- 
еротичний і духовно-моральний 
компоненти кохання тощо), а та¬ 
кож соціально-психологічних і по¬ 
рівняльно-психологічних проблем 
сексуальності та ін. Питання, що 
пов’язані з виникненням статевих 
розладів у людини, з їх діагности¬ 
кою, лікуванням і профілакти¬ 
кою, вивчає спеціальний розділ 
медицини — сексопатологія, що 
відокремилася в самостійну клі¬ 
нічну дисципліну в середині 
20 ст. 
Літ.; Общаясексопатология. М., 1977; 
Юнда І. Ф. Статеве життя і здо¬ 
ров’я людини. К., 1979. 

/. Ф. Юнда. 

СЕКСОПАТОЛбПЯ (від лат. 5е- 
хи5 — стать і патологія) — роз¬ 
діл клінічної медицини, що вив¬ 
чає механізми формування стате¬ 
вого стереотипу 1 хворобливі проя¬ 
ви статевої функції та розробляє 
раціональні методи діагностики, 
лікування і профілактики. Відок¬ 
ремлення С. в самостійну клініч¬ 
ну спеціальність почалося тільки з 
середини 20 ст. Існують різні по¬ 
гляди дослідників на С. і її місце 
в системі мед. дисциплін. Серед 
них виділяють два головні на¬ 
прями: 1) традиційний клінічно- 
дослідницький підхід з застосу¬ 
ванням клінічних методів, лабо¬ 
раторних та спеціальних дослі¬ 
джень. Цей напрям дає змогу 
цілеспрямовано проводити діаг¬ 
ностику, лікування і профілакти¬ 
ку захворювання; 2) всебічний ана¬ 
ліз статевих розладів, заснований 
на теорії функціональної системи 
і уявленні про стадії і компоненти, 
що становлять статевий цикл. Цей 
метод спрямований на інтегратив¬ 
ну (об’єднану) оцінку розладів. 
В С. розрізняють три головні види 
хворобливих проявів функції ста¬ 
тевої системи — порушення сексу¬ 
альної (копулятивної), репродук¬ 
тивної (дітородної) і ендокринної 
функцій. Вивчення патології кож¬ 
ної з цих функцій має самостій¬ 
ний наук.-метод, підхід. Копуля 
тивна функція (рекреативна, від 
лат. гесгеаііо — відпочинок, за¬ 
доволення) найчастіше ототожню¬ 
ється з статевою поведінкою люди¬ 
ни, тому розглядається в розділах 
психіатрії. Копулятивний розлад 
{імпотенція — за старою номен¬ 
клатурою) — патологічний прояв 
однієї або кількох фаз статевого 
циклу внаслідок міжособистих, 
дисрегуляційних і генітально-ре¬ 
цептивних порушень. Порушення 
репродуктивної функції харак¬ 
теризується спец, клінічними та 
морфологічними ознаками; дослід¬ 
жується лабораторними і рентге¬ 
нологічними методами. Розлади її 
звичайно відокремлюють в само¬ 
стійні клінічні розділи під назвою 
безплідність, стерильність, інфер 
тильність. Ендокринна функція 
оцінюється за допомогою клініч 
них, лабораторних і морфологіч¬ 
них методів. Вона розглядається 
в двох самостійних розділах — ан 
дрології (що вивчає ендокриноло¬ 
гічні порушення статевої сфери у 
чоловіків) і гінекологічній (жіно 
чій) ендокринології, 
в методологічному відношенні С., 
як і сексологія, є міждисциплінар¬ 
ною, інтегративною галуззю медич¬ 
них знань, яка включає всі необхід¬ 

ні методичні підходи таких наук, 
як соціологія, психологія, психі¬ 
атрія, невропатологія, урологія^ 
гінекологія, ендокринологія, гене¬ 
тика, фізіологія. В лікувально- 
організаційному плані клінічна С. 
в СРСР з 1963 виділена у само¬ 
стійну спеціалізовану медичну 
допомогу. Засновані Всесоюзний 
і республіканські центри сексо¬ 
патології. В УРСР Республікансь¬ 
кий центр засновано на базі клі¬ 
ніки сексопатології Захворювань 
нирок і сечовивідних шляхів {уро¬ 
логії) київського науково-дослід¬ 
ного інституту. В обл. центрах 
створено обласні, а у великих мі¬ 
стах — міські спеціалізовані ка¬ 
бінети сексопатології. Республі¬ 
канський центр сексопатології очо¬ 
лює науков^^ розробку проблем 
сексопатології під контролем М-ва 
охорони здоров’я і провадить лі¬ 
кувально-консультативну і орга¬ 
нізаційно-методичну роботу з сек¬ 
сопатології в республіці. 
Літ.: Актуальньїе вопросьі сексопато 
логии. М., 1967; Свядощ А. М. Жен¬ 
еная сексопатология. М., 1974. 

ї. Ф. Юнда. 

СЕКСТ ЕМПГРИК (2г|тое б 
’Ецлєірічбд; кін. 2 — поч. З ст.)— 
давньогрец. філософ і лікар, пред¬ 
ставник античного скептицизму. 
Був послідовником вчення Пірро- 
на. Заперечував можливість істин¬ 
ного пізнання. Вважав, що люди¬ 
на не повинна мати жодних переко¬ 
нань: скептик нічого не твердить 
і нічого не заперечує, допускаючи 
можливість протилежних тверд¬ 
жень. Мета філософії — досяг¬ 
нення душевного спокою (атарак¬ 
сії). а цьому сприяє скептична по¬ 
зиція. С. Е.— один з перших істо¬ 
риків логіки, фізики, етики та ін. 
наук. Твори < Основоположення 
Піррона» і чПроти математиків^, 
які дійшли до нас, містять багатий 
історико-філос. матеріал, зокрема 
в них дано цитати з втрачених 
творів Геракліта, Ксенофана, 
Демокріта та ін. давньогрец. фі¬ 
лософів. Погляди С. Е. зробили 
вплив на М. Монтеня, П. Бейля 
та ін. скептиків нового часу. 
секстант — екваторіальне су¬ 
зір’я, не містить зір, яскравіших 
за 4,0 візуальної зоряної величини. 
Видно на всій території СРСР 
взимку й навесні, найкраще в люто¬ 
му й березні. Див. карту до ст. 
Зоряне небо. 
СЕКСТАНТ [від лат. 5ЄхСап5 (зех- 
Іапііз) — шоста частина] — куто¬ 
мірний прилад. Осн. частиною С. є 
сектор, що становить шосту части¬ 
ну круга (на відміну від квадран¬ 
та, сектор якого становить чверть 
круга); дуга сектора розділена на 
градуси й частки градуса і наз. 
лімбом С. Щоб виміряти кут НС8 
(мал.), предмет Н спостерігають у 
грубу через верх, край малого 
дзеркала сі. Алідаду Л з великим 
дзеркалом О розміщують так, 
щоб промінь від ін. предмета 5 
після відбиття від обох дзеркал 
також потрапив у трубу і щоб зо¬ 
браження предметів Н 1 5 збіглись, 
ПІСЛЯ чого на лімбі Е відлічують 
величину кута НС8. За допомогою 
С. вимірюють висоту небесних 
світил над горизонтом та кутові 
віддалі між земними об’єктами. 
С. застосовують в авіац. та море¬ 
плавній астрономії для визна- 
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чення положення літака чи кораб¬ 
ля. Див. також Авгасекстант, Ра¬ 
діосекстант. 
СЕКСТбТ (нім. Зехіеи, від лат. 
зехіиз — шостий) — 1) Ансамбль 
з шести виконавців. 2) Муз. твір 
для шести інструментів або голо¬ 
сів. 
СЕКСТИЛЬЙбН (франц. 5ехгі11і- 
оп) — число, що в десятковій си¬ 
стемі числення зображується оди¬ 
ницею з 21 нулем, тобто в 
деяких країнах С. наз. число 10“. 
СЕКСТЙНА (від лат. зехіиз — 
шостий, 5ех — шість) — складна 
шестирядкова строфа у віршуван¬ 
ні. Найчастіше вживана форма 
С.— чотиривірш з перехресним ри¬ 
муванням і двовірш (кода) з пар¬ 
ним римуванням (абабвв). Віршо¬ 
вий розмір С.— п’ятистопний або 
шестистопний ямб. Велика С.— 
вшшований твір із шести С., 
об’єднаних двома римами. В укр. 
поезії С. писали Леся Українка. 
В. Самійленко, М. Рильський. 
СбКТА (лат. зесіа — вчення, на¬ 
прям, від 5едиог — наслідую) — 
1) Реліг. група (громада), що ві¬ 
докремилася від пануючої церкви 
і відрізняється від неї особливостя¬ 
ми у віровченні й відправленні 
культу. Див. Сектантство релі¬ 
гійне. 2) В Старод. Римі — шко¬ 
ла ПОСЛІДОВНИКІВ певного філосо¬ 
фа. 3) Переносно — група 
осіб, що замкнулися в своїх вузь¬ 
ких інтересах. 
сектантство в р о 6 і т н и 
чому русі — антимарксистсь- 
кий різновид члівого» опортуніз¬ 
му, тенденція в робітн. русі, що 
полягає у відриві та ізоляції ро¬ 
бітн. орг-цій і партій від широких 
мас. Характерні риси С.— невмін¬ 
ня і небажання своєчасно міняти 
лозунги і тактику залежно від 
змін політ, обстановки, негативне 
ставлення до тактики єдиного фрон¬ 
ту, недооцінка роботи в лег. орг- 
ціях — реформістських профспіл¬ 
ках, бурж. парламентах тощо, 
недовіра до безпарт. робітників, 
заперечення будь-яких компромі¬ 
сів. Яскравими проявами С. є 
догматизм, начотництво, запере¬ 
чення творчого розвитку марксиз- 
му-ленінізму. С. завжди завдава¬ 
ло великої щкоди робітн. рухо¬ 
ві, вело до розколу лав пролетаріа¬ 
ту, ослаблювало зв’язок революц. 
партій з масами. Поряд з ревізіо¬ 
нізмом С. становить небезпеку для 
єдності міжнар. комуністичного 
руху. С. в робітн. русі виникло в 
1-й пол. 19 СІ. і було пов’язане з 
різноманітними течіями утопіч¬ 
ного соціалізму. Вирішальну роль 
у подоланні цих форм С. відіграв 
Інтернаціонал 1-й. Його Ген. ра¬ 
да вела непримиренну боротьбу 
проти різноманітних антипролет. 
сект і течій: прудонізму, лассаль- 
янства, анархізму, бакунізму. В 
результаті ЦІЄЇ боротьби в міжнар. 
робітн. русі утвердився марксизм. 
Успішну боротьбу проти С. вів 
Інтернаціонал 2-й у перший пе¬ 
ріод свого існування, коли діяль¬ 
ність його (до 1895) спрямовував 
Ф. Енгельс. Однак наприкінці 
19 ст. в соціалістичному русі з’я¬ 
вилися нові різновиди С., пов’я¬ 
зані з доктринерським спотворен¬ 
ням марксизму, посиленням ре¬ 
формістсько-опортуністичних тен¬ 
денцій у 2-му Інтернаціоналі і його 

секціях, ф. Енгельс піддав різ¬ 
кій критиці прояви С. в діяльності 
ряду партій і орг-цій у Європі і 
США. В рос. с. д. русі постійну 
боротьбу проти С. {одзовістів, 
ультиматистів та ін.) вів В. 1. Ле¬ 
нін. Після Великої Жовтн. со¬ 
ціалістичної революції 1917 в об¬ 
становці піднесення міжнар. ро¬ 
бітн. руху і створення в багатьох 
країнах молодих комуністичних 
партій у них виникли сектантські 
течії. В більшовицькій партії но¬ 
сіями С. були яліві комуністи^ 
і троцькісти. Найбільшу небезпе¬ 
ку становив троцькізм, який на¬ 
магався ревізувати ген. лінію між¬ 
нар. комуністичного руху. В пра¬ 
ці <Дитяча хвороба ,,лівизни' в 
комунізмі^ В. І. Ленін викрив хиб¬ 
ність і неспроможність тактики 
члівих» доктринерів (перебільше¬ 
ний чреволюціонаризм», відкидан¬ 
ня компромісів, відмова від робо¬ 
ти в реформістських профспілках, 
від участі в парламентській діяль¬ 
ності). Він підкреслював, що чре- 
волюційний клас для здійснення 
свого завдання повинен уміти 
оволодіти всі м а, без найменшо¬ 
го винятку, формами або сторонами 
суспільної діяльності..., повинен 
бути готовий до найбільш швидкої 
і несподіваної зміни однієї форми 
іншою» (Повне зібр. тв., т. 41, 
с. 76). Велику допомогу молодим 
компартіям у подоланні лівосек- 
тантських помилок надав Кому¬ 
ністичний Інтернаціо7іал. Широ¬ 
ку платформу єдності робітн. кла¬ 
су і ВСІХ демократичних сил на¬ 
креслив VII конгрес Комінтерну, 
що висунув програму народного 
фронту, боротьби проти фашиз¬ 
му і ВІЙНИ. Зміцненню авторите¬ 
ту компартій і подоланню ними 
сектантських тенденцій сприяла 
участь комуністів в організації і 
керівництві антифашист. Рухом 
Опору під час 2-ї світової війни. 
Після розгрому при вирішальній 
ролі СРСР фашизму міжнар. 
обстановка змінилася на користь 
сил миру і прогресу. В ряді країн 
Європи і Азії відбулися народно- 
демократичні революції, що пе¬ 
реросли в соціалістичні. У світо¬ 
вий революц. рух влилися багато¬ 
мільйонні непролет. маси. Цей 
процес супроводився новими проя¬ 
вами С., зумовленими, з одного 
боку, політ, недосвідченістю знач¬ 
ної частини непролет. мас, з дру¬ 
гого,— впливом певною мірою дріб- 
нобурж. революціонаризму і на¬ 
ціоналізму. В 50-х рр. було ідейно 
й організаційно розгромлено реві¬ 
зіоністські угруповання в ряді 
компартій Європи. В кінці 50-х — 
на поч. бО-х рр. з позицій члівого» 
опортунізму й націоналізму про¬ 
ти генеральної лінії міжнародно¬ 
го комуністичного руху виступив 
маоїзм. 
Сектантські тенденції у вигля¬ 
ді різноманітних неотрсцькістсь- 
ких, анархістських та ін. ультра¬ 
лівих рухів виявилися в 60—70-х 
рр. у ряді компартій Латин. Аме¬ 
рики і Зх. Європи. Марксистсько- 
ленінські партії ведуть рішучу 
боротьбу проти проявів С. В до¬ 
кументах Наради представників 
комуністичних і робітничих партій 
соціалістичних країн 1957, нарад 
комуністичних 1 робітн. п^тій 
1960 і 1969 відзначено неойсід- 

ність боротися проти право- і лі- 
воопортуністичних спотворень ре¬ 
волюц. вчення, проти ревізіонізму, 
догматизму і С., вітзначено, що 
найвищим обов’язком пролет. пар¬ 
тій є зміцнення єдності міжнар. 
комуністичного і робітн. руху на 
основі марксизму-ленінізму. 
Літ. див. до ст. Анархізм, Анархо- 
синдикалізм, Ревізіонізм, Троцькізм. 

А В. Кудрицький. 

сектантство релігійне — 
заг. назва особливого типу реліг. 
об’єднань у буддизмі, ісламі, іуда¬ 
їзмі, християнстві та ін. релігі¬ 
ях, які через розходження в пев¬ 
них питаннях відходять від офіц. 
церкви, створюючи свої угрупован¬ 
ня {секти). Виникло як вид 
соціального і антицерк. протесту 
пригноблених мас. Уже за капіта¬ 
лізму С. втратило опозиційний 
характер, еволюціонувало в бурж.- 
протестантські секти (див. Бап¬ 
тисти, П'ятидесятники, Адвен¬ 
тисти, Єговісти), які стали фак¬ 
тично знаряддям боротьби про¬ 
ти соціального протесту. С. вла¬ 
стиве протиставлення своїх наста 
нов 1 догм усьому, що характер¬ 
не для життя та релігії кол. єди¬ 
новірців, яких сектанти вважають 
^грішниками», що «піддалися Са¬ 
тані». На такій основі в С. па¬ 
нують погляди про наближення 
«кінця світу», «страшного суду» 
над «нечестивцями» (див. Есха¬ 
тологія), пропагується «святість» 
сектантської общини, яка всіляко 
ізолює віруючих віл «гріховно- 
сатанинського світу», поширюють¬ 
ся заклики до «духовного пере¬ 
родження», мають місце прояви 
фанатизму. Для багатьох сект 
характерні бузувірські обряди. 
Мотиви смирення і покірливо¬ 
сті, характерні для сучас. С., 
перешкоджають зростанню політ, 
свідомості трудящих. У капіталі¬ 
стичних країнах С., яке відвер¬ 
тає маси від політ, боротьби, під¬ 
міняє соціальний протест реліг. 
фанатизмом, має відверто реак¬ 
ційний характер. За соціалізму 
С. не має сприятливого грунту, 
чисельність сектантів у соціаліс¬ 
тичних країнах, зокрема в СРСР, 
невелика, але більшість сект, на¬ 
самперед баптисти-ініціативники, 
адвентисти-реформісти, деякі гру¬ 
пи п’ятидесятників та «свідків 
Єгови», відзначаються антигромад. 
характером ідеології. Загалом у 
соціалістичних країнах С. є ре¬ 
лігійним пережитком. 
Літ.: Клибанов А. И. Религиозное сек¬ 
тантство и современность. М., 1969; 
Критика религиозного сектантства. М., 
1974; Дорош Є. А. Реакційна діяль¬ 
ність оелігійних сектантських органі¬ 
зацій. К., 1976; Белов А. В. Сектьі, 
сектантство, сектанти. М., 1978. 

І. І. Бражник. 

СбКТОР (лат. 5ЄСІОГ, букв.— той, 
що розсікає) — 1) Частина плос¬ 
кої фігури, обмежена двома пів- 
прямими, що виходять з внутр. 
точки фігури, і дугою контура; 
к р уговий С.— частина круга, 
ош^ежена двома радіусами та ду¬ 
гою між ними. 2) Частина геом. 
тіла, вирізана з нього конічною 
поверхнею з вершиною у внутр. 
точці тіла. Див. також Кульовий 
сектор. 3) Ділянка, обмежена ра¬ 
діальними лініями, напр. С. спо¬ 
стереження, С. стадіону. 4) Від¬ 
діл установи чи орг-ції з пев- 
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Секундоміри: 
1 — механічний; 
2 — електричний. 

Селагінела плауновид¬ 
на. Цикл розвитку: 
/ — загальний вигляд 
рослини (спорофіт); 2 — 
колосок; З — макроспо- 
рангій; 4—5—6 — роз¬ 
виток жіночого заростка 
з макроспори; 7 — мі¬ 
кроспорангій;^ 8—9 — 
розвиток мікроспори; 
10 — сцерматозоїди; 
11 — жіночий заросток 
13 зародком; 12 — 13 — 
проростаюча рослина; 
14 — спорофіл з макро¬ 
спора нгієм; 15 — споро¬ 
філ з мікроспорангієм 

ною спеціалізацією. 5) Частина 
нар. г-ва, яка має визначені екон. 
й соціальні риси (напр., усуспіль¬ 
нений С. на відміну від приват¬ 
ного). 
сектор географії АН УРСР 
— наук, установа, яка проводить 
геогр. дослідження в галузі фіз. 
і екон. географії, геоморфології, 
палеогеографії, біогеографії, гео¬ 
графії населення, картографії та 
географії транспорту. З 1981 
Відділення географи Морського гі¬ 
дрофізичного інституту АН УРСР 
(див. т. 12, Додаток). 
секуляризація (від лат. 5ае 
сиіагіз — мирський, світський) — 
обернення церковної і монастирсь¬ 
кої власності (гол. чин. земельної) 
на світську, державну власність. 
На Заході була одним із засо¬ 
бів звільнення королівської влади 
від церк. опіки і зміцнення держ. 
фінансів за рахунок доходів ду¬ 
хівництва. Особливо широко про¬ 
водилася під час Реформації (16 
ст.) та бурж. революцій у Зх. Єв¬ 
ропі. В Росії з утворенням цент¬ 
ралізованої д-ви в кін. 15 ст. уряд 
Івана III намагався обмежити церк. 
землеволодіння, щоб ослабити по¬ 
літ. вплив Руської православної 
церкви. Стоглавий собор 1551, 
церк. собори 1580—84 заборонили 
православним монастирям набу¬ 
вати нові землі, брати під заклад 
і приймати на чпомин душі> землі 
без дозволу царя. За Соборним 
уложенням 1649 було конфіско¬ 
вано міські слободи й двори, що 
належали церкві. Уряд Петра І 
на початку 18 ст. провів тимчасо¬ 
ву й часткову С. За указом про 
С., опублікованим 1762 (практично 
здійснений 1764), у відання спе¬ 
ціально створеної колегії економії 
передавалися церк. і монастирські 
зем. володіння разом з селянами 
(див. Економічні селяни] після 
ліквідації 1786 колегії ці селяни 
перейшли до розряду д^жавних 
селян). На Лівобережній і Пд. 
Україні С. проведено 1786—88, 
на Правобережній — після воз¬ 
з’єднання її з Росією (1793). Про¬ 
тягом 1841—43 С. проведено в зх. 
губерніях Рос. імперії. (І., підри¬ 
ваючи церк. феод, власність, ма¬ 
ла прогресивне значення. Однак 
у дореволюц. Росії С. не могла бу¬ 
ти повною. Тільки після Великого 
Жовтня було ліквідовано мона¬ 
стирську і церк. власність на зем¬ 
лю. Декретом про землю 1917 
всі церк. і монастирські землі, 
що залишилися після С. (бл. З 
млн. дес.), було конфісковано, а 
Декретом від 20.1 (2.П) 1918 церк¬ 
ву відділено від держави, майно 
церкви та реліг. орг-цій (крім бу¬ 
динків і предметів, призначених 
спеціально для церк. відправи) 
оголошено всен^. власністю. В 
зарубіжних соціалістичних краї¬ 
нах велике церк. землеволодіння 
було ліквідоване після 2-ї світо¬ 
вої війни в ході агр. перетворень. 
Термін <секуляризація ► вживають 
також у розумінні вилучення чо¬ 
гось (напр., шкільної освіти) з 
відання церкви. 

П. В. Свєжинський. 
СЕКУНДА (від лат. зесипсіа — 
наступна, друга) — 1) Основна 
одиниця часу у всіх системах 
одиниць. Позначається с, сек або 5. 
Зокрема, в Міжнародній систе-^ 

мі одиниць (СІ) використовують 
т. 3. атомну С., яка чисельно до¬ 
рівнює 9 192 631 770 періодам ви¬ 
промінювання, що відповідає пе¬ 
реходу між двома надтонкими рів 
нями основного стану атома цезію 

(див. Квантовий годинник). 
В астрономії і геодезії крім атом¬ 
ної застосовують астрономічну, 
або т. 3. ефемеридну, С. (див. 
Ефемеридний час). 2) Одиниця 

плоского кута — - градуса, 
3600 

або — мінути. Позначається зна- 
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ком 3) Музичний інтервал між 
двома сусідніми ступенями звуко¬ 
ряду, напр. до-ре. 4) Друга партія 
муз. інструмента в ансамблі. 
секундомГр — прилад, яким 
вимірюють проміжки часу в годи¬ 
нах, хвилинах, секундах і частках 
секунди. У перших С. (кінець 1‘.) 
ст.) була одна стрілка, яка фіксу¬ 
вала час лише в секундах (звідси 
назва). Осн. частинами сучасних 
С. є годинниковий механізм (див. 
Годинник) і механізм керування 
стрілками, щоб їх пускати, зупи¬ 
няти або повертати на нуль. Роз¬ 
різняють С. (мал.): кишенькові, 
наручні, настільні і щитові; меха¬ 
нічні, електричні, електронно-ме¬ 
ханічні й електронні (найточніщі, 
границі допустимої похибки ± 1 
мкс). С. застосовують на підпри¬ 
ємствах, у мед. закладах, під час 
спорт, змагань тощо. 
СЕКЦІЯ (лат. сесііо — поділ, роз¬ 
членування) — 1) Відділення, 
частина орг-ції, товариства тощо. 
2) Одна з частин у системі тех. 
установок, труб та ін. 
с£кція (лат. 5ЄСІІО — розсікан¬ 
ня), автопсія — розтин тіла помер¬ 
лого з метою встановлення причи¬ 
ни смерті, а також для вивчення 
будови тіла. Прийнято розрізня¬ 
ти анатомічну, патологоанатоміч- 
ну і судово-медичну С. Секція 
має велике значення у вивченні 
питань танатології (вчення про 
смерть), епідеміології, а також 
у викладі мед. дисциплін. Анато¬ 
мічну С. проводять на кафедрах 
анатомії для вивчення будови 
людського тіла. Патологоанато- 
мічну С. провадить прозектор в 
патологоанатомічному відділенні 
клініки або лікарні. Судово-ме¬ 
дичну С. робить судово-мед. ек¬ 
сперт у моргу. 
СЕКЦІЯ в біології — систе¬ 
матична категорія, що об’єднує 
в межах підроду близькі види рос¬ 
лин. Назву С. позначають іменни¬ 
ком, якому передує назва рангу 
(зесііо). Щоб вказати належність 
виду до певної секції, при його 
назві зазначають С., напр. С^гех 
(5ЄСІ. Уі^пеа) агепагіа. При вели¬ 
кій кількості видів, що становлять 
С.. останню ділять на підсекції. 
СЕЛА ((Іеіа) Каміло Хосе (н. И.У 
1916, Падрон, провінція Ла-Ко- 
рунья) — ісп. письменник, акаде¬ 
мік (1957). Перший роман С.— 
чРодина Паскуаля Дуарте» (1942) 
— приніс йому популярність і 
поклав початок л-рі т. з. тремен- 
дизму (від ісп. Ігетепсіо — жахли¬ 
вий, страшний). Роман чВулик» 
(1943, вид. 1951 в Аргентіиі) являє 
собою гострий соціальний пам¬ 
флет з життя Іспанії перших ро¬ 
ків франкізму. В ч Нових лихих 

пригодах Ласарільйо з Тормеса> 
(1944) намагався відродити т. з. 
шахрайський роман стосовно су¬ 
часної Іспанії. Автор збірок по¬ 
дорожніх нарисів «Подорож по 
Алькаррії» (1948), «Від Міньйо 
в Бідасоу» (1952), зб. «Сніп ба¬ 
єчок без коханням (1962, разом з 
П. Пікассо). В романі «Напере¬ 
додні, під час святкування і в піс¬ 
лясвятковий тиждень дня свято¬ 
го Каміло в 1936 році в Мадріді» 
(1969) висловлено глибокий сум з 
приводу жертв нац.-революц. вій¬ 
ни ісп. народу 1936—39. 
Те.: Укр. перек л.— Вулик. К., 
1979; Рос. перек л.— Апельсинм— 
зимние плодьі. М., 1965; Семья Пас¬ 
куаля Дуарте.— Улей.— Повести и 
рассказьі. М., 1980. 
Літ.: Ясньїй В. К. Бегство в действи- 
тельность. М., 1971. 

^ Р. Ф. Естрела-Льоніс. 
СЕЛАГІНЕЛА (Зеїабіпеїіа) — рід 
рослин порядку селагінелових від¬ 
ділу плауновидних. Трав’янисті 
різноспсюові рослини з розгалуже¬ 
ним стеблом. Листки (точніше, фі- 
лоїди) невеликі, на верхній сторо¬ 
ні при основі з листочковидним 
виростом — т. 3. язичком; розмі¬ 
щені на стеблі чотирма рядами 
або спірально. Розмножується С. 
за допомогою мікро- і мегаспор; С. 
властиве й вегетативне розмножен¬ 
ня. Гаметофіти, особіиво чоло¬ 
вічий, що утворюються із спор, 
дуже редуковані. Понад 700 видів, 
пошир, переважно в гропіч. краї¬ 
нах. В СРСР — 8 видів, з них в 
УРСР (в Карпатах) два — С. плау¬ 
новидна (5..5е1а8Іпок1Є8) і С. швей¬ 
царська (8. Ьеіуеііса). Багато (бл. 
25) видів С. культивують як деко¬ 
ративні рослини в кімнатах і оран¬ 
жереях. 
СЕЛАМ, Салем — місто на Пд. 
Індії, у шт. Тамілнад. Вузол з-ць 
і автомоб. шляхів. 308,3 тис. ж. 
(1971). Металообр., алюмінієва, 
хім., текст, пром-сть. В районі С.— 
розробка родовищ магнезиту. 
СЕЛВЕР (8е1уег) Персі Пол (22. 
III 1888, Лондон — 6.IV 1970, там 
же) — англ. літератор і лекси¬ 
кограф, славіст і перекладач, чл.- 
кор. Слов’ян, ін-ту в Празі (з 
1929). Перекладав із слов’янських, 
дат., норв. мов. Підготував пере¬ 
кладні збірки: «Антологія новіт¬ 
ньої чеської поезії► (1912), «Новіт¬ 
ня російська поезія» (1917), «Ан¬ 
тологія новітньої слов’янс^®! 
літератури в прозі й поезії» (19x9), 
«Чеська й словацька поезія про¬ 
тягом сторіччя» (1946). Серед пе¬ 
рекладів С.—роман Я. Гашека 
«Бравий вояк Швейк» (1930), тво¬ 
ри К. Чапека. Автор нарису «Літе¬ 
ратура Чехословаччини» (1942), 
монографії про О. Бржезіну (1921), 
дослідження «Мистецтво перекла¬ 
ду поезії» (1966), зб. віршів «Осо¬ 
бистості» (1918), романів «Навчан¬ 
ня» (1924), «Особисте життя» 
(1929). Переклав кілька творів 
Т. Шевченка, оповідань А. Чекова. 
Склав словник англ. фразеології 
і сленгу. Р. ТІ. Зорівчак. 
СЕЛЕВКГДИ — династія, яка 
правила 312—64 до н. е. в одній 
з елліністичних держав у Зх. Азії 
(див. Свлевкідів іржава). Засно¬ 
вана Селевком І Никатором (у ми¬ 
нулому — полководець Александра 
Македонського). Найвидатніший 
представник династії — Антіох III 
Великий (правив 223—187 до н. е.). 
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СЕЛЕВКГДІВ держава — еллі¬ 
ністична (див. Еллінізм) держава, 
що існувала в Зх. Азії 312—64 до 
н. е. Іноді її називають по осн. 
території, що входила до її скла¬ 
ду, Сірійським ц^ством. Столи¬ 
ця — Селевкія на Тігрі (до 300 до 
н. е.)» пізніше — Антіохія на р. 
Оронті. На чолі д-ви стояла дин. 
Селевкідів, Тер. С. д. поділялася 
на сатрапії. Основою економіки 
було землеробство. В період най¬ 
більшого розвитку, якого С. д. 
досетла за царювання Антіоха III 
Великого (2Й—187 до н. е.), вона 
включала, крім Сірії. Месопота¬ 
мію, частину Малої Азії, Іранське 
нагір’я, частиі^ Серіед. Азії. До 
С. д. в той час було приєднано Ке- 
лесірію, Фінікію, Палестину. З 
2 ст. до н. е. С. д., ослаблена бо¬ 
ротьбою пригноблених мас і внутр. 
чварами, почала занепадати. В 
64 до н. е. остання частина С. д. 
(Сірія) стала рим. провінцією. 
СЕЛЕЗГНКА — непарний парен¬ 
хіматозний орган черевної порож¬ 
нини тварин і людини. С. бере 
участь у процесах обміну речовин 
(напр., залізаХ кровотворення, ге¬ 
молізу, очищення крові (видаляє 
зруйновані еритроцити та ін. сто¬ 
ронні елементи); виконує імзшо- 
біологічну функцію (виробляє 
антитіла). У філогенезі С. з’яв¬ 
ляється у хребетних тварин спо¬ 
чатку (напр., у круглоротих дво¬ 
дишних риб) у вигляді скупчень 

Внутрішня будова селезінки (схема): 
і — оболонка; 2 — трабекули; З — 
селезінкова артерія; 4 — селезінкова 
вена, 5 — артеріоли; 6 — капіляри; 
7 — лімфатичні фолікули (біла пуль¬ 
па); 8 — червона пульпа; 9 — рети¬ 
кулярні волокна; 10 — ретикулярні 
клітини. 

лімфоїдної тканини (гомологів 
С.) в стінці кишечника або шлунка, 
а потім (у решти тварин) — як 
відокремлений утвір. У плазунів 
та птахів С. рудиментарна і має 
невеликі розміри. С. буває част¬ 
ковою (напр., сумчасті, примати), 
лопатевого і цілісною. (Остання ва¬ 
ріює від плоскої стрічкоподібної 
(гризуни, хижаки) до округлої 
(безхвості земноводні, черепахи, 
кити), у людини С. довгаста, 
зверху опуклої форми, завдовжки 
12, завширшки бл. 8, завтовшки 
бл. З—4 см і серед, масою 150— 
200 г. Міститься безпосередньо під 
діафрагмою своєю довгою віссю 
по ходу десятого ребра. Функціо¬ 
нально С. являє собою лімфатич¬ 
ний вузол, що лежить на шляху 
кровоносного русла. Зовні С. вкри¬ 
та серозною оболонкою і сполуч¬ 
нотканинною капсулою, яка міс¬ 
тить гладеньком’язові клітини. 
Всередину від капсули й;^ть тя¬ 
жі — трабекули, що в глибині ор¬ 
гану з’єднуються між собою і ра¬ 
зом з капсулою формують опорно- 
скорочувальну основу С. Трабе¬ 
кули поділяють С. на окремі ча¬ 
сточки, заповнені червоною і бі¬ 
лою пульпами, основу яких ста¬ 
новить ретикулярна тканина, ба¬ 
гата на лімфоїдні елементи і кро¬ 
воносні судини. Кровопостачання 
селезінки здійснюється селезінко¬ 
вими артеріями і веною; іннер¬ 
вація — відгалуженнями блукаю¬ 
чого нерва і черевного сплетення. 
З С. великої рогатої худоби одер 
жують лікарський препарат спле¬ 
нін. Захворювання С.: гемолітич¬ 
ні анемії, пухлини, кісти, абсце¬ 
си, травми тощо. 
СЕЛЕЗНГВКА — селище міського 
типу Перевальського р-ну Воро- 
шиловгр. обл. УРСР. Розташована 
на березі річок Утки, Селезня та 
Білої (бас. Дону), за 11 км від 
залізничної ст. Комунарськ. 3,4 
тис. ж. (1982). Перевальські рай- 
сільгосптехніка і райсільгоспхімія 
та племптахорадгосп, Комунарсь- 
кий племптахорадгосп-репродук¬ 
тор, будинок побуту. Заг.-осв. 
школа, мед. амбулаторія, санато¬ 
рій чСелезнівка», 2 клуби, 2 б-ки. 
Засн. у 17 ст., с-ще міськ. типу — 
з 1961. 
СЕЛЕЗНЬдВ Іван Федорович 
(З.І 1856, Київ — 31.III 1936, там 
же) — укр. живописець, в 1872— 
81 навчався в петерб. АМ. В 1886 
повернувся до Києва. Автор кар¬ 
тин на істор. (< Князь Дмитрій Юрі¬ 
йович у летаргічному сні», 1882; 
<В Помпеї», 1886) та побутові 
(««Останній акорд», 1885, Палац 
музей в Алупці) теми портретів 
М. Мурашка, X. Платонова, Ф. 
Данилова (1905). В 1886—90 вик¬ 
ладав у Київ, рисувальній школі, 
з 1901 — у Київ, худож. училищі. 
СЕЛЕКТИВНІСТЬ РАДІОПРИЙ 
МАЧА (від лат. зеїесііуиз — вибір¬ 
ковий), вибірковість радіоприй¬ 
мача — здатність радіоприймача з 
багатьох радіосигналів виділяти по¬ 
трібні. Найчастіше радіоприймач 
характеризують т. з. частотною се¬ 
лективністю — здатністю відокрем¬ 
лювати корисний сигнал від пере¬ 
шкоди, використовуючи різницю 
їхніх частот. Залежить вона від 
смуги пропускання частот прий¬ 
мача. Кількісно С. р. виражають 
відношенням величини сигналу пе¬ 

решкоди до величини корисного 
сигналу на вході приймача за умо¬ 
ви рівності цих сигналів на його 
виході. Якщо частота перешкоди 
близька до частоти корисного сиг¬ 
налу, така С. р. наз. селективніс¬ 
тю по сусідньому каналу. До час¬ 
тотної належить і селективність 
по побічному каналу (ним перешко¬ 
да проникає у радіоприймач, див. 
Супергетеродинний радіоприй¬ 
мач). Крім частотної, є С. р. амп¬ 
літудна (за різницею амплітуд ко¬ 
рисного сигналу і перешкоди), 
фазова (за різницею фаз) та ін. 
СЕЛЄКТОР (лат. 5ЄІЄСІОГ — сор¬ 
тувальник, від 5ЄІІ80 — вибираю)— 
пристрій, призначений вибирати 
щось за певними ознаками (харак¬ 
теристиками). У вибірковому те¬ 
лефонному зв'язку (селекторно¬ 
му зв’язку) користуються електро¬ 
магніт. селекторами, що реагують 
(напр., вмикають дзвоник) на кодо¬ 
ві комбінації електр. імпульсів 
з центр, пункту, викликаючи в та¬ 
кий спосіб одного абонента або 
групу їх. Є С. телевізійних кана¬ 
лів — вхідні пристрої телевізійних 
приймачів, що забезпечують вибір 
необхідного для глядача каналу 
зв’язку, виділення відповідаог© 
телевізійного сигналу, його підси¬ 
лення і належне перетворення. 
Крім того, за допомогою деяких 
С. виділяють із значної кількості 
лише ті імпульси, що їх параметри 
(амплітуда, частота та ін.) від¬ 
повідають встановленим межам 
(див., напр.. Дискримінатор). С. 
різних типів (залежно від призна¬ 
чення) застосовують на залізничн. 
транспорті, в енергосистемах, за¬ 
собах тел^ачення, радіотехніки, 
телемеханіки тощо. 
СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА 
ПШЕНЙЦІ МИРбНІВСЬКИЙ 
НАУКбВО - ДбСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ. Підпорядкований 
ВАСГНІЛ. Розташований в Миро- 
нівському р-ні Київ. обл. Створе¬ 
ний 1968 на базі Миронівської 
ордена Леніна селекційно-дослід¬ 
ної станції (засн. 1911). Ін-т має 
(1982) відділи: селекції пшени¬ 
ці; сортової агротехніки; агрохі¬ 
мії; насінництва; захисту рослин; 
лабораторії — селекції ячменю; 
селекції кормових культур; фізіо¬ 
логії стійкості рослин; якості 
зерна; цитогенетики і гетерозису; 
біохімії; агрохімії. У віданні ін- 
ту Московський, Карабалацький, 
Волгоградський і Кустанайський 
опорні пункти та експериментальне 
елітно-насінницьке г-во. Осн. зав¬ 
дання ін-ту — розроблення ефек¬ 
тивних методів селекції, створен¬ 
ня нових високоврожайних сортів 
пшениці і найкращих агротех. при¬ 
йомів її вирощування. (Селекціоне¬ 
ри ін-ту створили й передали у ви¬ 
роби. багато сортів с.-г. культур, 
серед яких всесвітньо поширені 
високопродуктивні сорти озимої 
пшениці Миронівська 264, Миро- 
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нівська 808, Миронівська ювілей- добору в створенні нових форм С. рослин починають з доборз^ або 
на, Іллічівка, Миронівська 25 та (див. Дарвінізм). створення вихідного матеріалу, 
ін. Видається науково-тех. бюле- Важливим етапом дальшого роз- яким можуть служити природні і 
тень. Інститут нагороджений ор- витку С. стало відкриття законів гібридні популяції, раніше ство- 
деном Леніна (1967). спадковості. Велике значення у сорти, самозапиж'ні піїїіі.пот- 

В. М. Ремесло, розвитку С. мали роботи І. В. плоїди, мутанти. Потомства рос- 
СЕЛЕКЦГЙНІ СТАНЦІЇ — нау- Мічуріна. Він показав шляхи ви- лин, відібраних з вихідного ма¬ 
ково-дослідні установи, що ство^ користання екологічно віддалених теріалу, висівають в селекц. роз- 
рюють високопродуктивні^ сорти і схрещувань, віддаленої гібриди- садниках для попередньої оцінки, 
гібриди с.-г. культур, займаються зації, значення зовн. умов для про- а інколи і повторних доборів, 
їх насінництвом і сортовою тех- яву генетичних особливостей орга- Кращі з них надходять для сор- 
нологією вирощування. В СРСР нізму. Великий внесок у розвиток товипробування (попереднього, 
у 50—70-і рр. більшість С. с. було С. зробив М. І. Вавилов, автор станційного, конкурсного), а по- 
реорганізовано в обласні (зональ- гомологічних рядів закону у спад- тім в Державне випробування для 
ні) і галузеві дослідні сільсько- новій мінливості і теорії про цент- остаточної оцінки і районування. 
господарські станції. На Украї- ри походження культурних рос- При С. кукурудзи створюють між- 
ні є 6 С. с.; з них 5 — Білоцер- лин. В Європі й Америці промис- лінійні і сортолінійні гібриди, 
ківську (Київ, обл.), Верхняцьку лова С. почала розвиватись у 19 які відзначаються найбільшим ге- 
(Черкас. обл.), Веселоподолянську ст. У Франції Л. Вільморен за- терозисом. Для одержання високо- 
(Полтав. обл.), Іванівську (Сум. стосував багаторазовий добір, май- гетерозисних форм цукрових бу- 
обл.), Уладово-Люлинецьку (Вінн. же втричі збільшив цукристість ряків схрещують диплоїди з тетра- 
обл.) — підпорядковано Всесоюз- у відібраних форм цукр. буряків, плоїдами, а останнім часом залу- 
ному н.-д. ін-тові цукр. буряків Шведський селекціонер Нільсон- чають до роботи чоловічі стериль- 
і одну, Синельниківську (Дніпроп. Еле застосував індивідуальний до^ ні лінії. Гетерозисні гібриди та- 
обл.),— Всесоюзному н.-д. ін-тові бір у самозапилювачів і вивів цінні кож створюють при С. сорго, по- 
кукурудзи. М. є. Дзюба. сорти вівса. В США Л. Бербанк, мідорів, перцю, цибулі, баштан- 
С Е Л Е К Ц Г Й Н О-ГЕНЕТЙЧНИЙ поєднавши гібридизацію і жорст- них та ін. культур. 
ВСЕСОїЬЗНИЙ НАУКбвО-Дб- кий добір, створив цінні сорти пло- С. в СРСР досягла великих успі- 
СЛІДНИЙ ІНСТИТ!^Т _ голов- дових та ін. культур. В дореволюц. хів. Під керівництвом селекцюне- 
на науково-дослідна установа в Росії промислова С. почала роз- рів П. П. Лук'яненка, В. М. Ре- 
системі ВАСГНІЛ. Заснований виватися наприкінці 19 ст. На месла, Д. О. Долгушина, І. Г. 
1914 на базі селекційного відділу поч. 20 ст. створено селекційні Калиненко та ін. створено сорти 
при Одеському дослідному ПОЛІ, станції, де працювали селекціонери озимої пшениці Безоста І, Миро- 
у 1918 перетворений на селекційну Д* Д* Рудзинський, С. І. Жегалов, нівська 808, Одеська 51, Ростов- 
станцію, в 1928 — на Українсь- В. Є. Писарєв, О. І. Стебут та ін. чанка. Донська остиста, Північно- 
кий генетико-селекційний ш-т, у На Україні в той час було створе- донська, Іллічівка, Охтирчанка 
1935 _ на Всесоюзний селекційно- но спец, г-ва по насінництву і С. та ін., які за врожайністю у 1,5 і 
генетичний ін-т. В ін-ті (1982)— Дукр. буряків. На селекційних навіть у 2 рази перевищують ра- 
17 відділів, 8 лабораторій, З елітно- станціях (Харківська, Саратовсь- ніше висіювані популяції, займаю- 
насінницькі дослідні г-ва. Осн. ка, Миронівська, Одеська та ін.) чи більщ як 80% площі цієї куль- 
напрям діяльності ін-ту _ роз- плідно працювали П. Н. Констан- тури в Рад. Союзі. Висока пластич- 
роблення теоретичних питань с.-г. тинов, П. І. Лисицин, В. Я. Юр'єв, ність, посухостійкість і якість зер- 
біології, методів та прийомів се- О. П. Шехурдін, А. О. Сапєгін на характерні для сортів ярої пше- 
лекції й насінництва, створення та ін., які створили видатні віт- ниці Саратовська 29, Саратовська 
високопродуктивних сортів і гіб- чизняні сорти с.-г. культур. Пла- 210, Саратовська 46 та ін. (О. П. 
ридів с.-г. рослин, вирощування номірна ефективна С. в СРСР роз- Шехурдін і В. М. Мамонтова), 
високоякісного сортового насіння винучася після Великої Жовтн. також поширених на більшій 
для колгоспів і радгоспів. Ін-том соціалістич. революції. Початок частині (60%) її посівних площ, 
створено 94 районовані сорти і її було покладено декретом чПро Велику цінність для с.-г. вігообн. 
гібриди різних с.-г. культур. В насінництвом, що його підписав являють високолізинові гібриди 
ін-ті є очна і заочна аспірантура. ї* Ленін 13 червня 1921. В кукурудзи Краснодарська 82ВЛ, 
Видається чСборник научннх тру- СРСР створено понад 400 н.-д. Краснодарська ЗОЗВЛ і Красно- 
довм та науково-тех. бюлетень, установ по С. рослин, зокрема на дарська 381ВЛ (М. І. Хаджинов), 

О. О. Созгнов. Україні науково-дослідні ін-ти в які на 25—30% зменщують потре- 
селЄкція (лат. 5ЄІЄСІІО — добір) Одесі, Миронівці, Харкові, Києві бу в концентратах; високопродук^ 
— теорія й практика створення і більщ як 500 — по С. тварин, тивні сорти гороху Уладівський 
високопродуктивних сортів 1 гіб- в т. ч. в УРСР — в Асканії-Новій, б, Уладівський ювілейний та ін. 
ридів рослин, порід тварин та шта- Львові, Харкові, Полтаві та ін. Ро- (М. С. Шульга та ін.). Вперше в 
мів мікроорганізмів. Науково-тео- бота провадиться за єдиним планом світовій практиці створено неви- 
ретичною базою С. є генетика. С. під керівництвом Міністерства с. г. сипні сорти гороху Невисипний І.^ 
рослин тісно пов’язана з ботані- СРСР і ВАСГНІЛ. Для підвищен- Ворошиловградський ювілейний 
кою, цитологією, ембріологією, гі- ня ефективності досліджень ор- (А. М. Шевченко), сорти нової 
етологією, фізіологією, фітопато- ганізовано 20 селекц. центрів, го- озимої культури тритикале Амфі- 
логією, ентомологією, екологією, ловним завданням яких є створен- диплоїд І, Амфідиплоїд 201, 
біохімією, рослинництвом та з тех- ня сортів, керівництво селекц. ро- фідиплоїд 206 (А. Ф. Шулиндін). 
нологією переробки с.-г. продук- ботою н.-д. установ своїх зон. При Селекціонер о. К. Коломієць у 
тів. Примітивну С. (несвідомий селекції рослин гол. критерієм співдружності з ін. вченими впер- 
добір) проводили з початку виник- придатності сорту є урожайність ше в світі створила одноросткові 
нення землеробства. Поступово во- і вміст бажаних речовин. Важли- цукрові буряки. Високоврожай¬ 
на ставала більш цілеспрямова- вим напрямом дой)ру є також стій- ними є гібриди цих буряків з ви¬ 
ною, було створено велику кіль- кість проти несприятливих факто- соким вмістом цукру: Ялтушківсь- 
кість сортів народної С. (пшениці рів (посухо- і зимостійкість, стій- кий гібрид (О. в. Попов, Г. в. Мо- 
озимої — Кримка, Красноколоса; кість до полягання та проти хво- кан). Білоцерківський полігібрид 
ярої — Полтавка, Кубанка та ін.; роб і шкідників), придатність до І, Білоцерківський полігібрид 2 
конопель — Глухівські; конюши- механізованого вирощування, ре- (С. Т. Бережко та ін.), міжліній- 
ни — Подільська, Пермська тощо), агування на поліпшення агротех- ний гібрид Ювілейний (А. М. Ма- 
які, маючи багато госп.-важливих ніки. когон та ін.). В. С. Пустовойт і 
ознак, стали цінним вихідним ма- У тваринництві ведуть С. на про- Г. В. Пустовойт засобами С. май- 
теріалом для наступної селекц. дуктивність, якість продукції, же вдвічі підвищили олійність 
роботи. імунність, пристосованість до міс- соняшнику. Одержані при цьому 
Наукові основи С. заклав Ч. Дар- цевих умов, здатність найефек- сорти П^едовик Зміна, Салют, 
він у праці ««Походження видів> гивніше використовувати корм. ВНИИМК 6540 та ін. займають в 
(1859), де він з матеріалістичних Основою С. є добір за комплексом країні 2,5 млн. га і дають додат- 
позицій висвітлив причини й ха- ознак: масовий, індивідуальний, ково бл. 800 тис. тонн рослинної 
рактер змін у рослин і тварин у індивідуально-родинний, родин- олії. 
процесі їхньої еволюції (див. Ево- но-груповий (див. Племінне тва- Вперше в селекц. практиці Г. В. 
люційне вчення) і показав роль ринництво. Племінна робота). Пустовойт одержала міжвидовий 
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топінамбур — соняшниковий гіб¬ 
рид, його сорт Прогрес відзначає¬ 
ться стійкістю до патогенів соняш 
нику високою олійністю (57—60% ) 
і врожайністю (ЗО—35 ц/га). 
В капіталістич. країнах С. здійс¬ 
нюють державні селекц.-дослідні 
установи і приватні насінницькі 
фірми. Створені в Мексіці корот- 
костеблі сорти ярої пшениці (Со- 
нора 63, Лерма Рохо та ін.) вико¬ 
ристовуються в С. подібних сортів 
у ін. країнах. Створення таких сор¬ 
тів дало змогу значно підвищити 
урожай пшениці. Велику цінність 
являють високопродуктивні гібри¬ 
ди кукурудзи (США), міжлінійні 
гібриди цукрових буряків (США, 
Швеція), короткостеблі житньо- 
пшеничні амфідиплоїди (Канада), 
висококрохмалисті сорти картоп¬ 
лі (ПНР, НДР, ФРН, Нідерлан¬ 
ди), короткостебле жито (ПНР), 
сорти помідорів, придатні для 
механізованого збирання, інбред¬ 
ні лінії домашньої птиці (США) 
та ін. 
Літ.: Вавілов М. 1. Вибрані твори. 
Генетика і селекція. К., 1970; Лукья- 
ненко П. П. Избранньїе трудьі. М., 
1973; Дубинин Н. П., Панин В. А. 
Новьіе методи селекции растений. 
М., 1967; Гуляев Г. В., Дубинин А. П. 
Селекция и семеноводство полевнх 
культур с основами генетики. М., 
1974; Мамонтова В. Н. Селекция и 
семеноводство яровой пшеницьі. М., 
1980 Б. Й. Хмельов. 

СЕЛ^Н (Зеїепіит; від грец. аєХлУЛ 
— Місяць), 5е — хім. елемент VI 
групи періодичної системи елемен¬ 
тів Д. І. Менделєєва, ат. н. 34, ат. 
м. 78,96; неметал. Відкрив 1817 
Й. Я. Берцеліус. С.— рідкісний 
і розсіяний елемент, вміст його в 
земній корі 5 10“®% за масою; 
супутній сірці. Утворює кілька 
алотропних модифікацій. Найстій- 
кіший сірий С.— кристалічна ре¬ 
човина; густ. 4807 кг/м^; іпя 217®С; 
Гкип 685 ® С. С.— типовий напів¬ 
провідник, електропровідність яко¬ 
го збільшується під дією світла. 
На повітрі С. стійкий; кисень, во¬ 
да, соляна і розведена сірчана 
к-ти на нього не діють, добре роз¬ 
чиняється у концентрованій азот¬ 
ній к-ті і чцарській воді», в лу¬ 
гах розчиняється з окисленням, 
при нагріванні С. досить активно 
вступає в реакції з багатьма еле 
ментами. Хімічні сполуки С. ана¬ 
логічні сполукам сірки. Одер¬ 
жують С. з відходів (тламів), які 
утворюються при електролізі у 
вироби, міді. С. застосовують для 
виготовлення випрямлячів і фо¬ 
тоелементів, для синтезу селені¬ 
дів (сполуки С. з металами), які 
мають напівпровідникові власти¬ 
вості і використовуються в термо¬ 
елементах, фотоопорах і як люмі¬ 
нофори, а також у вироби, скла як 
барвник (т. 3. рубінове скло), для 
вулканізації каучуку, як добавку 
до сталі тощо. Всі сполуки С. от¬ 
руйні. Вміст С. в організмі 
більшості живих істот становить 
від 0,01 до 1 мг/кг. Нагромаджують 
С. гол. чин. мікроорганізми, які 
відіграють важливу роль (віднов¬ 
люють селеніди до металевого С. і 
окислюють селеніди) в біогенній 
міграції С. Потреба тварин і лю¬ 
дини в С. не перевищує 50—100 
мкг/кг раціону. С. має властивості 
антиокислювачів, підвищує сприй¬ 
мання світла сітківкою ока, впли¬ 

ває на більшість ферментативних 
реакцій. Значне збільшення кон¬ 
центрації С. в організмі спричинює 
отруєння, схоже на отруєння сполу¬ 
ками миш'яку, яке характеризу¬ 
ється гальмуванням дії окислю¬ 
вально-відновних ферментів, по¬ 
рушенням синтезу метіоніну і 
росту опорно-покривних тканин, 
анемією. 
СЕЛЕНА (2єXлVЛ) — у грец. міфо¬ 
логії богиня Місяця, сестра Геліо- 
са та Еос. Одягнена в осяйне біле 
вбрання, з місячним серпом на го¬ 
лові, С. щовечора виїздила на небо 
в колісниці, запряженій круторо¬ 
гими волами. За однією з легенд, 
С. була безнадійно закохана у 
вродливого юнака Ендіміона (че¬ 
рез це й вигляд у С.-Місяця завж¬ 
ди сумний). 
СЕЛЕНГА — ріка у МНР і СРСР 
(в межах Бурят. АРСР). Утворю- 
ється злиттям двох витоків — 
Делгер-Мурену та Ідеру; впадає 
в 03. Байкал, утворюючи дельту 
пл. 630 км^. Довж. (від витоку 
р. Ідер) 1024 км, пл. бас. 447 
тис. км^. Живлення переважно до¬ 
щове. Замерзає в листопаді, скре¬ 
сає в квітні. Пересічна витрата во 
ди у гирлі бл. 1000 м^/с. На С.— 
міста Сухе-Батор (МНР; початко¬ 
вий пункт судноплавства) і Улан- 
Уде (Бурят. АРСР). 
СЕЛЕНГЙНСЬКОГО ПбЛКУ 
ПОВСТАнНЯ 1907 — виступ сол- 
датів 41-го Селенгинського піхот¬ 
ного полку разом з солдатами са¬ 
перного батальйону проти самодер¬ 
жавства під час революції 1905—07 
(див. Саперного батальйону пов 
стання 1907). 
СЕЛЕНГТ (від грец. аєX^^VЛ—Мі¬ 
сяць) — мінерал класу сульфа¬ 
тів, напівпрозора волокниста від¬ 
міна гіпсу з шовковистим блис¬ 
ком. Колір білий, голубуватий, 
зеленуватий, рожево-жовтий. С. 
утворює щільні мінеральні агрега¬ 
ти (див. Агрегат у петрографії) з 
довжиною волокон до 15 см. В 
СРСР великі родовища С. відомі 
на Уралі. Використовують як 
виробне каміння. 
СЕЛЕНрД^ЗІЯ (від Грец. аєX‘ПVТ1— 
Місяць і — поділяю) — роз¬ 
діл астрономії, присвячений вив¬ 
ченню фігури та розмірів Міся¬ 
ця. Осн. завдання С.: визначен¬ 
ня координат точок місячної по¬ 
верхні, параметрів обертання Мі¬ 
сяця, його фігури та гравітацій¬ 
ного поля, висотних характери¬ 
стик місячного рельєфу, вивчен¬ 
ня особливостей планетарного 
масштабу, властивих фігурі Міся¬ 
ця. Ці завдання розв’язуються як 
наземними засобами, так і за до¬ 
помогою космічних апаратів. Див. 
також Селенологія. 
Літ.: Гаврилов И. В. Фигура и разме- 
рьі Луньї по астрономическим наблю- 
дениям. К., 1969; Исследование косми- 
ческого пространства, т. 5, ч. 1. Луна. 
М., 1973: Сагитов М. У. Лунная гра- 
ниметрия. М., 1979. В. С. Кислюк. 
СЕЛЕНОЛдПЯ (від грец. аєХлугі 
— Місяць і Хбуос — вчення) — роз¬ 
діл астрономії, що вивчає будову 
та хіміко-мінералогічний склад Мі¬ 
сяця. Форму та розміри Місяця 
вивчає селенодезія. В С. викори¬ 
стовуються астрофіз., геофіз. та 
геохім. методи. Поверхневі шари 
Місяця досліджують методом ди¬ 
станційного аналізу гірських по¬ 

рід (з використанням штучних 
супутників Місяця) та мікро- 
методами (аналізуючи зразки мі¬ 
сячного грунту, доставлені на 
Землю). Глибинний склад його 
вивчається за допомогою актив¬ 
них і пасивних сейсмічних експе¬ 
риментів, методами електромагн. 
зондування, шляхом вивчення гра¬ 
вітаційного поля Місяця за допо¬ 
могою його штучних супутників. 
Ці дослідження розширили наші 
уявлення про будову і хім. склад 
не лише Місяця, а й ін. тіл Соняч¬ 
ної системи. 
Літ.: Жарков В. Н. [та ін.]. Введе¬ 
нне в физику Луньї. М., 1969; Шев¬ 
ченко В. В. Современная селеногра- 
фия. М., 1980. В. С. Кислюк. 

СЕЛЕРА (Аріпт) — рід одно-, 
дво- і багаторічних рослин родини 
зонтичних. Бл. 20 видів, пошир, в 
Європі, Азії, Африці, Америці і 
Австралії. Культивують С. паху¬ 
чу (А. 8гауео1еп5) — дворічну пря¬ 
ну рослину, у якої суцвіття — 
складний зонтик з білими дрібни¬ 
ми квітками. Плід — двосім’янка. 
За вмістом вітамінів (С. Ві, Вг, 
РР), каротину, мін. солей, білків, 
мікроелементів С. займає серед 
пряних овочів перше місце, в куль¬ 
турі є три різновидності: С. лист¬ 
кова, С. черешкова і С. коренева. 
В СРСР вирощують переважно С. 
кореневу і С. листкову. В їжу ви¬ 
користовують коренеплоди, лист¬ 
ки і черешки. Листя черешкових 
сортів велике, з товстими м’ясис¬ 
тими черешками; листя листкових 
і кореневих сортів менше, черешки 
у них не виповнені. На Україні 
найпоширеніша С. сорту Яблучна. 
СбЛЗАМ (ЗеЬат) Говард (н. 28. 
VI 1903, Гаррісберг, Пенсільва¬ 
нія) — амер. філософ-марксист. 
Директор Джефферсонівської шко¬ 
ли соціальної науки в Нью-Йорку 
(1944—56). Один із засновників 
Амер. ін-ту марксистських дослі¬ 
джень. Редактор < Хрестоматії з 
марксистської філософії» (1963). 
Праці в галузі етики. 
Те.: Рос. перекл — Марксизм и 
мораль. М., 1962; Философия в ре- 
нолюции. М., 1963 

СЕЛИВбСТР, Сильвестр (р. н. 
невід.— не пізніше 1648) — укр. 
і білорус, культурно-освітній діяч, 
друкар, письменник-полеміст. На 
поч. 17 ст. жив у Вільнюсі, де пра¬ 
цював у братській друкарні. Тут 
зблизився з Павлом Телицею-Дом- 
жив-Лютковичем і став його поміч¬ 
ником у видавничій діяльності. 
В кінці 10-х рр. вони організували 
мандрівну друкарню і видавали 
книжки, переважно антиуніатсько 
го характеру, в с. Угорцях (тепер с. 
Нагірне Самбірського р-ну Львів, 
обл.), у Мінську, в с. Четвертні 
(тепер Маневицького р-ну Волин. 
обл.), в Луцьку та в с. Чорній, 
побл. м. Ровно. С. був спів¬ 
автором передмов до цих видань, 
писав вірші. Є думка, що в 30-х рр. 
17 ст. Петро Могила направив 
С. у Валахію, де він допомагав 
налагоджувати друкарську спра¬ 
ву, займався літ. діяльністю, зок¬ 
рема написав поему чЕпос». 
Те.: В кн.: Українська поезія. Кінець 
XVI - початок XVII ст. К., 1978. 
Літ.: Исаевич Я. Д. Преемники пер- 
вопечатника. М., 1981. 

В. П. Колосова. 
СЕЛЙДОВЕ — місто обл. підпо¬ 
рядкування Донец. обл. УРСР. 

СЕЛЙДОВЕ 

, V 
.■У 

Селена і Ендіміон. Кар¬ 
тина Н. Пуссена. Фраг¬ 
мент. 1653. Інститут 
мистецтв. Детройт. 

Селера: 
1 — коренева; 
2 — черешкова. 
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СЕЛИЩЕ 

І. М. Селіванов. На 
троні. ^ з серії^ 4Його 
величність робітничий 
клас». Ліногравюра, ак¬ 
варель. 1960. 

Розташоване на р. Солоній (бас. 
Дніпра), за 5 км від залізничної 
ст. Селидівка. Засн. 1770—73. 
На поч. вО-х рр. 18 ст. мало наз^ 
Селидівка. В 50-х рр. 19 ст. поб¬ 
лизу С. виявлено поклади кам. ву¬ 
гілля. Рад. владу встановлено на 
поч. 1918. В роки Великої Вітчизн. 
війни в період нім.-фашист, оку¬ 
пації (20.x 1941—8.ІА 1943) в с-щі 
діяв підпільний райком партії, 
в районі — партизан, загін. У 1956 
село перейменовано на С. і відне¬ 
сено до розряду міст. У місті — 
2 кам.-вуг. шахти, вуглезбагачу¬ 
вальна ф-ка, хлібокомбінат, кон¬ 
сервний та залізобетонних виробів 
з-ди, будинок побуту. Гірничий 
технікум, профес.-тех. уч-ще, 6 
заг.-осв. та музична школи, 2 
лікарні. Будинок культури, клуб. 
Палац спорту, З бібліотеки. 
сЄлище — населений пункт, 
а дм.-територіальна одиниця в 
СРСР. Поділяються на сільські і 
міські (в УРСР переважна біль 
шість — міські). Відповідно до По¬ 
ложення про порядок вирішення 
питань адм.-тер. устрою УРСР, 
затвердженого Указом Президії 
Верховної Ради УРСР 12.ПІ 1981, 
до С. міськ. типу віднесено нас. 
пункти, розташовані при пром. 
підприємствах, будовах, залізнич¬ 
них вузлах тощо, а також нас. 
пункти, на тер. яких розташовані 
вищі й середні спец. навч. заклади, 
наук.-дослідні установи, санато¬ 
рії та ін. стаціонарні лікувальні й 
оздоровчі заклади, якщо ці С. ма 
ють держ. житл. фонд, з кількістю 
населення понад 2 тис. чол., з яких 
не менще як ^/з становлять робіт¬ 
ники і службовці та члени їхніх сі¬ 
мей. В окремих випадках до кате¬ 
горії С. міського типу можуть 
бути віднесені нас. пункти з кіль¬ 
кістю населення менще 2000 але 
більще як 500 чол., якщо вони 
мають близьку перспективу екон. 
і соціального розвитку. Органами 
держ. влади на тер. С. є селищні 
Ради нар. депутатів. 

В. С. Анджиевський. 
СЕЛИЩЕ в археології — 
залиппси стародавнього неукріп- 
леного поселення. В культурному 
шарі С. містяться залишки житл. 
і госп. будівель та речі, шо нале¬ 
жали його жителям. 
селівАнов Іван Михайлович 
(н. 5.1 1924, с. Рябкова, тепер 
Кунашацького р-ну Челябінської 
обл.) — укр. рад. графік, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1963). В 1940— 
45 навчався в Свердл. худож. учи¬ 
лищі, 1946—52 — в Київ, худож. 
ін-ті у В. Касіяна та О. Пащенка. 
Працює в галузі станкової та книж 
кової графіки. Твори: серії — «Не¬ 
переможні» (1954), «Київ» (1955— 
59), «Арсенальні» (1956—60), «Йо¬ 
го величність робітничий клас» 
(1960); ліногравюри — «Кобзар» 
(1961), «Реквієм» (1968), «Володи¬ 
мир» (1970), «Зимовий взято...» 
(1977). Авто[) ілюстрацій до ро¬ 
манів «Бур’ян» А. Головка 
(1959), «Вершники» Ю. Яновського 
(1961), «Прапороносці» О. Гонча- 
ра (1964), а також до «Слова про 
Ігорів похіл» (1965—73). З 1952 
викладає у Київ, худож. ін-ті (з 
1974 — професор). 1л. див. також 
на окремому аркуші до ст. Гра 
фіка, т. З, с. 144—145; до ст. 
Книга, т. 5, с. 236. 

Літ.: Пекаровський М. Іван Михайло¬ 
вич Селіванов. К., 1964. 

селігЄр — озеро в Калінін. і Нов¬ 
город. областях РРФСР. Пл. 212 
км^, глиб, до 24 м. Лежить на Вал- 
дайській височині на вис. 205 м 
над р. м. Улоговина С. має льодо¬ 
викове походження. Берегова лі¬ 
нія С. дуже розчленована, утворює 
численні затоки; багато плес, Є 
острови (найбільший — о. Хачин). 
В озеро впадає понад 100 невели¬ 
ких річок і струмків, витікає р. 
Селіжаровка (прит. Волги). За¬ 
мерзає С. в листопаді, скресає в 
КВІТНІ. Судноплавний. Рибороз¬ 
ведення (судак, лящ, сиг, ряпуш- 
ка, сазан та ін.). Озеро та його 
околиці — район туризму. 
СЕЛГМ І1‘ Мест (1524—13.ХІІ 
1574) — султан (з 1566) Османської 
імперії. Син султана Сулеймана 
II і Роксолани. За його правління 
імперія вела війни проти Ірану, 
Угорщини, Венеції, «Священної 
ліги» (Іспанія, Венеція, Генуя, 
Мальта), було завершено приєд¬ 
нання Аравії та Кіпру. В 1569 
тур. військо здійснило похід на 
Астрахань, який закінчився не¬ 
вдало. У 1574 було придушене 
антитур. повстання в Молдавії на 
чолі з Іваном Лютим. Постійні 
війни, заколоти яничар, антитур. 
повстання призвели на кінець прав¬ 
ління С. П до ослаблення імперії. 
СЕЛГМ III (24.ХІІ 1761 —28.УІ1 
1808, Стамбул) — султан Осман¬ 
ської імперії 1789—1807. Прагну¬ 
чи подолати феод, сепаратизм, по¬ 
силити центр, владу і відродити 
військ, могутність імперії, ство¬ 
рив нову армію за європ. зразком, 
провів реформу військ.-денної 
системи, адм. управління. За прав¬ 
ління С. III імперія закінчила вій¬ 
ну з Росією 1787—91 і почала вій¬ 
ну 1806—12. За Ясським мирним 
договором 1791 Османська імпе¬ 
рія визнала приєднання Криму та 
пд.-укр. земель між Пд. Бугом і 
Дніст|юм до Росії. Невдов9ЛЄні 
правлінням С.ПІ феод, реакція та 
верхівка мусульманського духів¬ 
ництва за допомогою яничар 1807 
позбавили його влади, а згодом 
вбили. 
СЕЛГМОВИЧ (СелимовиЙ) Мех- 
мед Меша (26.IV 1910, м. Тузла — 
11. VII 1982, Белград) — серб, 
письменник і громад, діяч, дійсн. 
член АН і мистецтв Боснії та Герце¬ 
говини (з 1967), член Президії Серб. 
АН і мистецтв (з 1975). Член Со 
юзу комуністів Югославії з 1941. 
Учасник антифаш. нар.-визвольної 
боротьби народів Югославії 1941 
—45. Почав друкуватися 1946. У 
збірках новел «Перша рота» (1950) 
і «Чужа земля» (1962), в романах 
«Тиші» (1961) та «Імла й місячне 
сяйво» (1965) відтворив події нар. 
боротьби проти гітлерівських за¬ 
гарбників та їхніх місцевих попліч¬ 
ників. Романи «Дервіш і смерть» 
(1966) та «Фортеця» (1970) багаті 
на філос. узагальнення. Автор ро¬ 
ману «Острів» (1974), книг есе і 
нарисів, літературознавчих дос¬ 
ліджень, мемуарів. 
Те.: Р о с. п е р е к л.— Чужая земля 
«Иностранная литература», 1969, № 3: 
Крепость. М., 1974: Дервиш и смерть. 
М., 1978. В. Г. Гримич. 

С£ЛІНДЖЕР (Заііпвег) Джером 
Дейвід (н. 1.1 1919, Нью-Йорк) — 
а мер. письменник. Брав участь у 

2-й світовій війні. Літ. діяльність 
почав із серед. 40-х рр. Найвідо- 
міші твори С. — повість «Над прір¬ 
вою у житі» (1951) і кн. «Дев’ять 
оповідань» (1959) — відзначаються 
критичним ставленням до амер. 
ДІЙСНОСТІ. Часто герой С. вступає 
в конфлікт із суспільством, але 
відчуває глибоку самотність, не 
може знайти позитивного шляху. 
В циклі творів про родину Глас- 
сів (повісті «Френні» і «Зуї», обид¬ 
ві -— 1961; «Вище крокви, будів- 
ничії», 1963 та ін.) помітне заці¬ 
кавлення С. східною філософією. 
В останнє десятиліття відійшов 
від літ. діяльності. 
Те.: У кр. перекл.— Вище крокви, 
будівничі! «Дніпро», 1965, № 11; 
Рос. перек л.— Над пропастью во 
ржи.— Вьіше стропила, плотники.— 
Повести.— Рассказьі. М., 1967. 
Літ.: Галинская И. Л. Философские и 
зстетические основи еюзтики Дж. Д. 
Сзлинджера. М., 1975. 

К. О. Шахова. 
СЕЛГТРИ (від лат. $а1 — сіль і 
піїгит — природна сода) загаль¬ 
на назва нітратів амонію, луж¬ 
них та лужноземельних металів, 
напр. NН4NОз, КМОз, Са (N0.3)2. 
У природі С. утворюються внаслі¬ 
док розкладу органічних залишків 
під дією нітрифікуючих бактерій. 
Одержують С. здебідьшщо син¬ 
тетично. Застосовують переважно 
як азотні добрива, у вироби. 
вибухових речовин тощо. Див. 
також Аміачна селітра, Калію 
сполуки, Натрію сполуки. 
СЙЛЛАРС (Селлерс; Зеїіагз) Рой 
Вуд (9.VII 1880, Егмондвілл, Он¬ 
таріо, Канада — 5. IX 1973, Анн- 
Арбор, Мічіган, США) — амер. 
філософ, з 1923 проф. Чікагського 
ун-ту. Будучи одним із засновни¬ 
ків критичного реалізму, С. зго¬ 
дом перейшов на позиції т. з. ево- 
люц. натуралізму («нового», або 
«реформованого» матеріалізму), 
що визнавав єдиною реальністю 
природу, яка розвивається. Проте 
матеріалізм С. буя непослідовним, 
що виявилось у заміні пізнання 
теорії «теорією відповідності» (зво¬ 
дила пізнання до позначення ре¬ 
чей), якій були властиві елементи 
агностицизму, в спрощеному тлу¬ 
маченні діалектики, яку С. зводив 
у дусі емерджентної еволюції до 
динамізму матеріального світу. В 
розумінні сусп. життя виступав 
з ідеалістичних позицій. 

/. В. Бичко. 

СЕЛО — тип поселення, жителі 
якого зайняті в основному у сіль¬ 
ському господарстві. Історично С. 
є первинною формою осілих посе¬ 
лень. Характер сільськ. розселення 
і улаштування сіл тісно пов’язані 
з розвитком продуктивних сил та 
виробничих відносин певної істор. 
епохи. Історично розміщення С. 
складалося відповідно до вимог 
с.-г. виробництва та під впли¬ 
вом природно-географічних умов 
(водні ресурси, рельєф місцевості, 
грунт, рослинність, наявність при¬ 
датної для с. г. землі). Розрізня¬ 
ють такі осн. типи географічного 
розміщення С.: прирічковий, при¬ 
озерний, яружно-балковий, гор¬ 
бистий (на пагорбах серед боліт), 
вододільно-степовий. У плануван¬ 
ні С., тобто розташуванні в ньому 
вулиць, площ, будинків і споруд 
та забудові садиб, виділяють такі 
осн. види: безсистемні, або купоні 



95 
поселення, в яких будівлі розмі¬ 
щено без певного порядку; рядкові 
селища в одну лінію з однобічною 
або двобічною забудовою вулиці; 
прямокутно-квадратні з вулицями, 
що перетинаються; кругові з од¬ 
нією або кількома вулицями нав¬ 
коло будь-якого центру; радіаль¬ 
ні з променеподібними вулицями 
до центру; мішані форми. Соціа¬ 
льна структура дореволюц. С. на 
Україні (початок 1917) була така: 
біднота становила 57,1% дворів, 
середняки — 29,9% і сільс. буржу¬ 
азія — 12,2% усіх дворів. 
Перемога Великої Жовтн. соціа- 
лістич. революції і ліквідація ка¬ 
піталістичного ладу в СРСР, на- 
ціоиалізація землі та колективіза¬ 
ція сільського господарства ство¬ 
рили передумови для соціалістич¬ 
них пеї>етворень на С. Вони ха¬ 
рактеризувалися переходом селян 
до соціалістичних форм г-ва, зміц¬ 
ненням союзу робітничого класу 
і селянства, піднесенням мате¬ 
ріального і культур, рівня. На 
цій основі склалися сприятливі 
умови для виникнення й розвитку 
соціалістичних форм розселення, 
перетворення старих С. на насе¬ 
лені пункти міськ. типу. Сучас. 
С.— адм. і культур.-побутовий 
осередок сільс. місцевості, госп. 
центр с.-г. підприємств {колгос¬ 
пів, радгоспів, міжгосп. підпри¬ 
ємств, районних відділень «Сіль¬ 
госптехніки» тощо), їхніх відді¬ 
лень і бригад. До сільс. населених 
пунктів належать частина район¬ 
них центрів, а також станційні се¬ 
лища, шляхові дільниці, селища 
лісгоспів тощо. 
На поч. 1981 на Україні налічу¬ 
валося понад 29 тис. сільс. насе¬ 
лених пунктів, кількість населен¬ 
ня в них становила 18,7 млн. чол., 
або 37% усього населення респуб¬ 
ліки, ТОДІ як у 1913 в сільських 
місцевостях на Україні (в су¬ 
часних межах) проживало 28,4 
млн. чол., або 81% населення. Роз¬ 
виток продуктивних сил, інду¬ 
стріалізація, культурна револю¬ 
ція і колективізація с. г. спричи¬ 
нилися до істотних змін у сільс. 
розселенні та соціальній структурі 
сільс. населення (див. Селянст¬ 
во). В роки колективізації (до 
1939) на Україні з хуторів було 
переміщено понад 180 тис. сел. дво¬ 
рів. Під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни 1941—45 в республіці повністю 
або частково зруйновано понад 
28 тис. С. У 1961—78 кількість 
С. на Україні зменщилася на 12,4 
тис. одиниць, або майже на 30%, за 
рахунок об’єднання їх, зселення, 
перетворення на с-ща міськ. типу 
і приєднання до міст. За кіль 
кістю населення С. поділяються 
на великі (понад 5 тис. ж.), 
середні (2—5 тис. ж.), невеликі 
(1—2 тис. ж.) і малі (до 1 тис. ж.). 
На поч. 1981 на Україні малих С. 
було понад 78%, середніх і вели 
ких — 6% .В середньому на одне С. 
припадало 644 ж. порівняно з 526 
ж. 1961. Найбільше великих С. 
и степовій зоні, зокрема, в Одес. 
обл. Серед сільс. населення, за 
даними перепису 1979, колгоспни¬ 
ки становили 53,3%, робітники — 
38,4%, службовці --8,3%. Зміцнен¬ 
ня екон. потенціалу країни дало 
можливість перейти до поступової 
науково обгрунтованої планової пе¬ 

ребудови сільс. населених пунктів. 
Нове, соціалістичне С. чітко поді¬ 
ляється на дві зони — виробничу 
з госп. і складськими приміщен¬ 
нями тощо та житлову з житл. 
будинками й садибами колгоспни¬ 
ків і робітників, підприємствами 
комунально-побутового обслугову¬ 
вання, культурно-осв. та лік. за¬ 
кладами, адм. установами тощо. 
Осн. напрямом у перебудові С. 
на сучас. етапі є їхня реконструк¬ 
ція відповідно до нових вимог і 
частково — буд-во населених пунк¬ 
тів на вільних територіях. 
З 1965 на Україні почалося буд-во 
експериментально-показових сіл, 
у яких ПОЄДНУЮТЬСЯ міськ. рівень 
культурно-поб^утового й комуналь¬ 
ного обслуговування з викори¬ 
станням природних умов сільс. 
місцевості (див. Сільське будів¬ 
ництво). У програмних докумен¬ 
тах КПРС поставлено завдання 
подолання істотних відмінностей 
між містом і селом. У плані реа¬ 
лізації цього курсу Основними 
напрямами економічного і соціаль¬ 
ного розвитку СРСР на 1981—1985 
і на період до 1990 року та Продо¬ 
вольчою програмою СРСР на пе¬ 
ріод до 1990 року передбачено 
збільшення капітальних вкладень 
у будівництво на С., прискорений 
розвиток побутового обслуговуван¬ 
ня в сільс. місцевості, розширен¬ 
ня трансп. обслуговування тощо. 
Літ.: Енгельс Ф. Походження сім’ї, 
приватної власності і держави. Маркс 
К. і Енгельс Ф. Твори, т. 21; Ленін 
В. І. Аграрна програма соціал-де¬ 
мократії в першій російській револю¬ 
ції 1905 — 1907 років. Повне зібрання 
творів, т. 16; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; Продовольча програ¬ 
ма СРСР на період до 1990 року і за¬ 
ходи по її реалізації. Матеріали трав¬ 
невого Пленуму ЦК КПРС 1982 року. 
К., 1982; Першин П. М. Аграрні пе¬ 
ретворення Великої Жовтневої соціа¬ 
лістичної революції. К., 1962; Історія 
Української РСР, т. 4. К., 1978: 
Плани'ровка, застройка и благоустрой- 
ство сел Украинской ССР. К., 1976. 

П. В. Щепієнко. 

«СЕЛО» — укр. щотижнева ілю¬ 
стрована газета ліберально-бурж. 
напряму. Виходила з вересня 1909 
по лютий 1911 в Києві. В «С.» дру¬ 
кувалися худож. твори українсь¬ 
кої (М. М. Коцюбинський, А. Ю. 
Тесленко та ін.) і перекладної 
л-ри, нариси про життя і творчість 
видатних письменників і діячів 
культури. 
Газета вміщувала популярні стат¬ 
ті з історії міст і сіл України, при¬ 
родознавства, медицини, с. г., 
інформацію про події в Росії і 
за кордоном. На базі «С.» з берез¬ 
ня 1911 почала виходити газ. «За¬ 
сів» (1911—12). 
«СЕЛб І МІСТО* («СІМ*) — 
спілка укр. пролетарських і сел. 
письменників у РРФСР. Утвори¬ 
лася 1924 з Моск. філії Спілки 
пролет. письменників України 
«Гарт». Мала філії на Кубані, 
Поволжі, Далекому Сході, в Ка¬ 
захстані. Керівництво нею здійс¬ 
нювали В. Гадзінський, К. Буре¬ 
вій, Гео Коляда. Мала вид-во, яке 
випустило одне з перших рад. ви¬ 
дань творів Т. Шевченка, твори 
членів Спілки; видавала журн. 
«Неоліф». У 1927 самоліквідува- 
лася. 
СЕЛіЬК Володимир Андрійович 
[1 (14).VII 1881, Чернігів — сі¬ 

чень 1918] — учасник боротьби за 
встановлення влади Рад. Н. в 
сім’ї тоі^(»ця. Член Ком.уністин¬ 
ної партії з 1905. В 1905—07 нра- 
цював у иетерб. більшовицькій 
орг-ції, 1908—11 очолював черніг. 
більшовицьку орг-цію. В 1911 за¬ 
сланий до Сибіру. Після Лютневої 
революції 1917 повернувся на 
Україну. В 1917 — член Київ, к-ту 
РСДРП(б). В січні 1918 вбитий 
петлюрівцями. 
СЕЛЮЧ£НК0 Олександра Фе¬ 
дорівна (н. б.У 1921, Опішня, те¬ 
пер смт Зіньківського р-ну Полтав. 
обл.) — укр. рад. майстер худож¬ 
ньої кераміки, засл. майстер на¬ 
родної творчості УРСР (з 1971). В 
1937-—39 навчалася в керамічній 
школі при Опішнянському ке 
рамічному заводі. Працює на 
цьому ж з-ді. Створює з глини 
дитячі іграшки, сюжетні компози¬ 
ції малих форм («Свинарка», 1960; 
«Вакула на чорті», 1969: «Закоха¬ 
ні», а також на сюжети творів Лесі 
Українки, Т. Шевченка, І. Нечуя- 
Левицького, І. Крилова), багато¬ 
фігурні композиції («Весільний 
хор», 1969—70, «Сорочинський яр¬ 
марок», 1976). Вироби С. експону¬ 
валися на міжнар. виставках у 
Марселі (1957, 1958), Брюсселі 
(1958), Остенді (1960), всесвітній 
«Експо-70» в Осака; зберігаються 
в музеях Києва, Полтави, Львова, 
Канева. Іл. див. також до ст. 
Майоліка, т. 6, стор. 308. 

В. М. Ханко. 

СЕЛ^НИ-ДАННИКИ — в 15— 
16 ст. найчисленніша категорія 
^похожих^ селян у феод. Литві 
та на загарбаних нею укр. землях. 
Осн. заняття С.-д.— мисливство, 
бджільництво, рибальство і земле¬ 
робство. Платили данину хутром, 
медом та ін. продуктами. За ко¬ 
ристування орними землями спла¬ 
чували серебщину. За Литов¬ 
ським статутом 1588 перетворені 
на кріпаків і держ. селян. 
СЕЛЯНСТВО — найдавніший і 
найчисленніший клас, безпосеред¬ 
ньо пов’язаний з с.-г. виробницт¬ 
вом, який відіграє важливу роль у 
створенні матеріальних благ, со- 
ціально-політ. і культурному роз¬ 
виткові суспільства. В класово 
антагоністичних формаціях С. яв¬ 
ляє собою сукупність дрібних с.-г. 
виробників, які ведуть індивіду¬ 
альне г-во; в умовах соціалізму — 
сукупність членів кооп. г-в, що 
базуються на колективній пргщі 
і спільному володінні засобами 
виробництва. Як клас С. з’яви¬ 
лося в період розкладу первіснооб¬ 
щинного ладу в зв’язку з розвит¬ 
ком продуктивних сил і зростан¬ 
ням сусп. поділу праці, виник¬ 
ненням майнової нерівності і при¬ 
ватновласницьких відносин, що 
стали основою соціальної диферен¬ 
ціації і утворення класів. За всю 
багатовікову історію С. зазнавало 
різних форм експлуатації, екон. 
1 соціальної залежності, ступінь 
яких визначався характером влас¬ 
ності і сусп.-політ, ладу. В рабо¬ 
власницькому суспільстві С., збе¬ 
рігаючи свою соціально-екон. при¬ 
роду класу дрібних землевласни¬ 
ків, було обтяжене різними прями¬ 
ми й непрямими податками, тру¬ 
довою повинністю, під тягарем 
яких значна частина його розорю¬ 
валась. втрачала незалежність. 

СЕЛЯНСТВО 

о. Ф. Селюченко. Мо¬ 
лодиці. Глина, ліплен¬ 
ня. 1975. 
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потрапляла в кабалу до рабовлас¬ 
ників, лихварів і торговців. По¬ 
збав ллючись своїх зем. наділів, а 
разом з ними нерідко і юрид. 
свобод, багато землеробів ставало 
рабами. Феод, відносини харак¬ 
теризувались неповним відокрем¬ 
ленням безпосереднього виробни¬ 
ка від засобів вироби., позаеконо¬ 
мічним примусом (див. Феода¬ 
лізм). Землер(й володів на правах 
приватної власності с.-г. інвента¬ 
рем, худобою, житлом і мав ді¬ 
лянку надільної землі, що вважа¬ 
лась власністю феодала або феод, 
д-ви. За користування землею він 
повинен був виконувати різні по¬ 
винності та сплачувати земельну 
ренту. 
Основними формами експлуата¬ 
ції С. були відробіткова (див. Пан¬ 
щина), продуктова і грошова (див. 
Оброк) зем. ренти. В Росії та дея¬ 
ких ін. країнах домінуючою була 
відробіткова рента. Це було однією 
з гол. причин того, що феод.-по¬ 
міщицьке гноблення набуло най- 
жорстокіших форм. На грунті 
панщини виникло й переросло в 
загальнодерж. систему кріпосни¬ 
цтво, яке характеризувалось на- 
піврабською залежністю селян від 
поміщиків-кріпосників. Посилен¬ 
ня феод.-кріпосницької залежності 
загострювало класові суперечності, 
що нерідко переростали в прямий 
конфлікт між експлуатованими і 
гношітелями. Історія середньо¬ 
віччя відзначена безперервними 
антифеод. виступами С.— Жаке- 
рія у Франції, Гуситський рево¬ 
люційний рух у Чехії 04 ст.), сел. 
війни в Китаї (усі — 14 і 17 ст.), 
Німеччині (16 ст.), Росії (17—19 
ст.); на Україні — нац.-визвольна 
війна укр. народу (17 ст.), гайда¬ 
мацький рух {\% сч.), Коліївщина, 
в яких активну участь брало С. 
Широкого розмаху набув сел. рух 
напередодні селянської реформи 
1861, що було однією з осн. причин 
скасування кріпацтва в Росії. 
Реформа поліпшила правове ста¬ 
новище С., однак екон. умови його 
життя майже не змінилися. Після 
«звільнення», яке В. І. Ленін наз¬ 
вав «найбезсовіснішим грабежем се¬ 
лян» (Повне зібр. тв., т. 20, с. 163), 
землероби обплутувалися сіткою 
нових відносин напівкріпосницької 
залежності. Поміщицька власність 
на землю збефігалася. Надані се¬ 
лянам на кабальних умовах зем. 
наділи часто були менші за доре- 
формені. Реформу 1861 провели 
поміщики, але зміст її був бур¬ 
жуазним. Розкріпачення селян по¬ 
силило розвиток капіталістичних 
відносин як у місті, так і на селі. 
Залучаючись поступово до товар- 
но-грош. відносин, сел. г-во пере 
творювалось з натурального на то¬ 
варне, що зумовило зміну екон. су¬ 
ті й соціального складу С. Розви¬ 
ток капіталізму на селі суіюово- 
дився концентрацією вироші. і 
диференціацією С., розшаруван¬ 
ням його на куркульство, серед¬ 
няків і бідноту селянську. Село 
розкололось на два протилежні по¬ 
люси — на одному зростало ба¬ 
гатство, на другому — розорення, 
злидні й голод. У кін. 19 — на поч. 
20 ст. у Росії не менш як 2 млн. 
бідняків щороку йшли на південь 
країни у пошуках засобів існу¬ 
вання. 

Столипінська аграрна реформа 
ще більше поглибила диференціа¬ 
цію С і соціальні антагонізми на 
селі, загострила класову боротьбу, 
що розгорнулася між усім С. і 
поміщиками, та між бідняками 
і куркулями. Ідеологія С. від 
ображала його двоїсту соціально- 
економічну природу — як дрібних 
приватних власників і як трударів. 
Докорінні класові інтереси трудо 

^ вого С. збігаються з інтересами 
робітничого класу в їх боротьбі 
проти різних форм експлуатації. 
Це становить об’єктивну основу 
союзу робітничого класу і селян¬ 
ства, що склався під час їхньої 
спільної боротьби під керівницт¬ 
вом Комуністичної партії на осно¬ 
ві марксистсько-ленінського вчен¬ 
ня і відіграв вирішальну роль у 
ліквідації поміщицько-капіталіс¬ 
тичного ладу і побудові нового, 
соціалістичного суспільства. Ве¬ 
лика Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ція докорінно змінила становище 
трудящих, у т. ч. С. Одним з пер¬ 
ших декретів Рад. влади був ле¬ 
нінський Декрет про землю, здійс¬ 
нення якого задовольнило насущ¬ 
ні екон. інтереси С. Воно одержало 
у користування понад 150 млн. де¬ 
сятин землі, що раніше належала 
поміщикам, царській родині, цер¬ 
кві, монастирям. С. України одер¬ 
жмо близько 15 млн. дес. землі. С. 
звільнялося від орендної плати за 
землю, виплати боргів банкам та ін. 
Ліквідація поміщицького гніту, по¬ 
літика обмеження куркульства та 
всебічної підтримки трудящих сел. 
мас з боку Комуністичної партії 
і Рад. д-ви сприяли підвищенню 
життєвого рівня і політ, активності 
С., зростанню середняцького про¬ 
шарку на селі. Нову сторінку в 
історії С. відкрило соціалістичне 
перетворення с. г., здійснене на 
основі ленінського кооп. плану 
(див. Кооперативний план В. 1. 
Леніна). Колективізація сільсь¬ 
кого господарства означала доко¬ 
рінну революцію в екон. відноси¬ 
нах, у житті й діяльності багато¬ 
мільйонних мас С. Перемога колг. 
ладу ознаменувалася створенням 
однотипної, соціалістичної еконо¬ 
міки, ліквідацією класового роз¬ 
шарування, куркульської кабали й 
бідності на селі, успадкованих від 
капіталізму, зростанням продук¬ 
тивних сил ус. г., докорінним по¬ 
ліпшенням матеріального станови¬ 
ща селян, підвищенням їхньої по¬ 
літ. свідомості й активності. Змі¬ 
нилася соціальна структура С. 
Куркульство, що чинило шалений 
опір соціалістичним перетворен¬ 
ням, було ліквідовано як клас на 
основі суцільної колективізації. 
Об’єднавшись у колгоспи, С. ста¬ 
ло на шлях заможного й культур, 
життя. З класу дрібних виробни¬ 
ків С. Рад. Союзу перетворилось 
на новий клас, що розвиває вироб¬ 
ництво на базі колективної праці, 
сусп. власності і сучас. с.-г. техні¬ 
ки. Кооперування С. ліквідувало 
його роздробленість і відокремле¬ 
ність, змінило ідеологію і психо¬ 
логію дрібних товаровиробників, 
наблизило їх до робітн. класу, 
об’єднало навколо Комуністичної 
партії. Трудове С. стало активним 
будівником нового суспільства. 
Вперше в історії людства в СРСР 
одвічне сел. питання було роз¬ 

в’язане (див. Аграрне питання) в 
інтересах С. В процесі індустрі¬ 
алізації в СРСР питома вага С. 
значно зменшилась, а його роль 
у сусп. вирюбн. і сусп.-політ, жит¬ 
ті, навпаки, зросла. У 1928 селя- 
ни-одноосібники і некооперовані 
кустарі становили 74% заг. складу 
населення, колг. С. і некооперова¬ 
ні кустарі — 2,9% 1939 відповід¬ 
но — 2,6% і 47,2%. Вироби, с.-г. 
продукції збільшилось 1940 по¬ 
рівняно з 1928 на 30%. Цьому спри¬ 
яли докорінні переваги велико¬ 
го соціалістичного механізованого 
с.-г. вироби., які з особливою си¬ 
лою виявилися у роки Великої 
Вітчизняної війни Радянського 
Союзу 1941—45 і в післявоєнний 
час. Колгоспне С. разом з усім рад. 
народом успішно бореться за ство¬ 
рення матеріально-технічної ба¬ 
зи комунізму. Значних успіхів 
у розвитку сільського господарст¬ 
ва було досягнуто після Березне¬ 
вого пленуму ЦК КПРС 1965, що 
поклав початок новому етапові 
наук, розробки і практичного здій¬ 
снення аграрної політики КПРС. 
З 1965 по 1979 на розвиток с. г. 
було направлено коштів у З рази 
більше, ніж за всі попередні роки 
Рад. влади. Внаслідок цього під¬ 
вищились тех. оснащеність с. г., 
рівень його хімізації і меліорації. 
Енергоозброєність праці одного 
робітника збільшилася за цей час 
у 2,5 раза, площа зрошуваних і 
осушуваних земель — майже вдвоє 
і досягла понад 30 млн. га. Серед¬ 
ньорічний обсяг валової продукції 
с. г. за 1971—77 порівняно з семи¬ 
річним періодом до Березневого 
пленуму ЦК КПРС 1965 збільшив¬ 
ся в 1,4 раза. Середньорічний ва¬ 
ловий збір зерна за роки десятої 
п’ятирічки вперше перевищив 200 
млн. т. На Україні середньорічний 
обсяг с.-г. продукції в сусп. секторі 
зріс за цей час на 12,5%. Цього бу¬ 
ло досягнуто внаслідок підвищен¬ 
ня тех. оснащеності, вдосконален¬ 
ня організації вироби, і підвищен¬ 
ня продуктивності праці. Соціа¬ 
лістичне перетворення і тех. рекон¬ 
струкція с.-г. вироби, супроводи¬ 
лись зростанням кількості квалі¬ 
фікованих кадрів і підвищенням 
продуктивності праці, зміною її 
змісту й характеру. В багатога¬ 
лузевому с. г. зайнята численна 
армія робітників різних спеціаль¬ 
ностей, провідна роль серед яких 
належить механізаторам. На поч. 
1981 в СРСР налічувалось бл. 4,5 
млн. механізаторів, у т. ч. 967,8 
тис. на Україні. Кількість зайня¬ 
тих у с. г. країни на 1979 порівня¬ 
но з 1913 зменшилась у 3,6 раза, 
а валова продукція галузі зросла 
в 3,5 раза. Зміцнення економіки 
колгоспів і радгоспів, зростання 
масштабів сусп. вироби, і підви¬ 
щення його ефективності зумови¬ 
ли дальше поліпшення матеріаль¬ 
ного добробуту колгоспного С., 
умов його праці, побуту і духов¬ 
ного життя. Порівняно з 1940 у 
1980 реальні доходи колгоспників 
збільшились у 6,9 раза. Велике 
значення для поліпшення мате¬ 
ріального становища трудівників 
села має запровадження (з 1964) 
соціального забезпечення колгосп¬ 
ників, яке постійно вдосконалю¬ 
ється (див. Пенсії колгоспникам). 
Підвищився загальноосвітній і 
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1. Дівчина, освітуїена сонцем. 1888. 

2. Портрет М. М. Єрмолової. 1905. 

3. Портрет М. М. Морозова («Міка Морозов»). 1901 

4. Солдатушки, браві ребятушки. Темпера. 1905. Держав¬ 

ний Російський музей у Ленінграді. 
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культур.-тех. рівень КОЛГОСПНОГО 
С., якісно змінилась його соціаль¬ 
на структура, утвердилися й зміц¬ 
ніли ідейно-політ. 1 м(юальні риси 
соціалістгічного способу життя— 
рад. патріотизм і соціалістичний 
інтернгщіоналізм, колективізм, ви¬ 
сока трудова і політ, активність. 
У 1897 грамотність сільс. насе¬ 
лення країни у віці від 9 до 49 
років становила 23,8%, а 1970 — 
99,5%. У 1939 на 1 тис. колгосп¬ 
ників у середньому припадало 
18 чол. з вищою і середньою осві¬ 
тою, а 1980 — 690 чол. За минулі 
чотири десятиліття кількість спеці¬ 
алістів з вищою і середньою спеці¬ 
альною освітою у сільському г-ві 
збільщилась у 47 раз. Все це зро¬ 
било великий вплив на весь уклад 
сільського життя, зумовило глибо¬ 
кі внутрікласові зміни всередині 
С., зб^лизило його з робітн. класом 
і інтелігенцією, зміцнило союз 
між ними, що становить соціальну 
основу СРСР. За рівнем енерго¬ 
озброєності і характером праці, 
рівнем освіти, культури і політ, 
свідомості значна частина колгосп¬ 
ників мало чим відрізняється від 
пром. робітників, у цілому ще 
зберігаються істотні відмінності 
між містом і селом, між робітн. 
класом і С. Подолання цих від¬ 
мінностей, що входить до програм¬ 
ного завдання КПРС, здійсню- 
еться щляхом поступового збли¬ 
ження колгоспно-кооперативної 
власності з державною, дальщого 
зростання тех. оснащеності с.-г. 
праці і перетворення її на різно¬ 
вид індустріальної (див. Агро¬ 
промислова інтеграція), підви¬ 
щення культур, рівня і поліпшен¬ 
ня побутових умов на селі від¬ 
повідно до рішень XXIV—XXVI 
з’їздів партії, Липневого (1978), 
Листопадового (1981), Травневого 
(1982) і Листопадового (1982) пле¬ 
нумів ЦК КПРС (диві Аграрна про¬ 
грама КПРС, Продовольча програ¬ 
ма СРСР період до 1990 року). 
Соціалістична перебудова с. г. — 
загальна закономірність сусп. роз¬ 
витку в перехідний період від ка¬ 
піталізму до соціалізму, єдино 
правильний шлях розв’язання од¬ 
вічного сел. питання в інтересах 
трудящих мас. Це підтверджуєть¬ 
ся досвідом СРСР та ін. країн 
соціалістичної співдружності. Вже 
на першому етапі революції в 
країнах Сх. Європи і Азії, що ста¬ 
ли на шлях соціалістичного роз¬ 
витку, було здійснено аграрні пе¬ 
ретворення (див. Аграрні рефор¬ 
ми), внаслідок яких С. визволи¬ 
лося від експлуатації з боку ве¬ 
ликих землевласників і одержа¬ 
ло значну частину їхніх земель у 
своє користування або у власність. 
Після політ, перемоги над буржуа¬ 
зією в цих країнах за прикладом 
СРСР почалось кооперування С., 
що ознаменувалося докорінним 
поліпшенням добробуту трудівни¬ 
ків села і зростанням їхньої ролі 
в сусп. житті. 
в капіталістичних країнах С. не є 
основним класом, однак у багатьох 
з них країн воно залишається 
найчисленнішим і пригнобленим. 
Значна питома вага С. і в деяких 
розвинутих капіталістичних краї¬ 
нах. У с. г. Японії (1977) було зай¬ 
нято 11% самодіяльного населен¬ 
ня (разом із зайнятими в лісовому 

г-ві і рибальстві), у Франції 
(1977) — бл. 10% (разом із зайня¬ 
тими в лісовому Г-ВІ і рибальстві). 
У країнах, що розвиваються, С.— 
найчисленніший клас, що харак¬ 
теризується агр.-тех. відставан¬ 
ням, злиднями. Становище сел. 
мас у країнах капіталу залиша¬ 
ється важким, особливо в колиш¬ 
ніх колоніях і залежних країнах, 
де різні форми капіталістичної 
експлуатгщії поєднуються з фео¬ 
дальною. Під тягарем цієї експлуа¬ 
тації і руйнівних аграрних криз 
широкі маси С. розорюються, 
стають пауперами, поденниками, 
пролетарями. З проникненням ка¬ 
піталізму в с. г., з науково-тех¬ 
нічним прогресом прискорюється 
процес екон. розшарування С., 
воно не може вистояти в конку¬ 
рентній боротьбі з великим капі¬ 
талом. Широкі верстви С. висту¬ 
пають проти політики монополій 
і бурж. д-ви, які дедалі більше 
підпорядковують с.-г. вироби, сво¬ 
їм інтересам, зростання концент¬ 
рації землі, вироби, і капіталу су¬ 
проводиться дальшим масовим 
розоренням мільйонів дрібних г-в. 
у 1939—59 у США, напр., при¬ 
пинило існування 1,7 млн. фер¬ 
мерських г-в, а в наступному де¬ 
сятиріччі (1959—68) щорічно в се¬ 
редньому розорювалось 110,8 тис. 
ферм, з 1945 по 1979 їх кількість 
скоротилася з 5,25 млн. до 2,33 
млн. Все це посилює невдоволен¬ 
ня широких верств С. і штовхає 
їх на боротьбу проти засилля мо¬ 
нополій, за радикальні агр. і со¬ 
ціальні перетворення. В імперіа¬ 
лістичних країнах сел. рух спря¬ 
мований проти гноблення держ.- 
монополістичного капіталу. По¬ 
глиблення й загострення соціаль- 
но-екон. і політ, суперечностей в 
капіталістичному світі розширює 
базу соціальної революції, створює 
об’єктивні умови для формуван¬ 
ня пшрокого антиімперіалістично¬ 
го фронту, очолюваного робітн. 
класом і його комуністичним аван¬ 
гардом, що бореться за розв’язання 
корінних соїцальних проблем, у 
т. ч. за розв’язання сел. питання. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 7. Енгельс Ф. Селянська війна в 
Німеччині; т. 22. Енгельс Ф. Селянсь¬ 
ке питання у Франції і Німеччині; 
т. 23. Маркс К. Капітал, т. 1; Ленін 
В. І. Повне зібрання творів; т. 3. 
Розвиток капіталізму в Росії; т. 16. 
Аграрна програма соціал-демократії 
в першій російській революції 1905— 
1907 років; Матеріали ХХУі з’їзду 
КПРС. К., 1981; Продовольча про¬ 
грама СРСР на період до 1990 року і 
заходи по її реалізації Матеріали 
травневого Пленуму ЦК КПРС 1982 
року. К., 1982; Брежнєв Л. І. Про 
дальший розвиток сільського господар¬ 
ства СРСР. Доповідь на Пленумі ЦК 
КПРС З липня 1978 року.— Постано¬ 
ва Пленуму ЦК КПРС, прийнята 4 
липня 1978 року. К., 1978; Історія се¬ 
лянства Української РСР, т. 1 — 2. К., 
1967; Трапезников С. П. Историче- 
ский опит КПСС в осуществлении ле- 
нинского кооперативного плана. М., 
1965; Надель С. Н. Социальная струк¬ 
тура современной капиталистической 
деревни. М., 1970; Трудяще селянство 
на шляху до комунізму. К., 1971 
Літ. див. також до ст. Аграрна полі¬ 
щука КПРС. М В. Черненко. 
«СЕЛЯНСЬКА Біднота^ — 
щоденна газета, орган ЦК КП(б)У. 
Виходила в Харкові. Перший но¬ 
мер надруковано 9.III 1920. Спо¬ 
чатку виходила рос. мовою, з 

31.III 1921 — українською. Газе¬ 
та віді^ала важливу роль у згур¬ 
туванні незаможних селян навколо 
Комуністичної партії, в зміцнен¬ 
ні союзу робітн. класу з середня¬ 
ком, мобілізації селян на боротьбу 
проти білогвардійців, інтервентів, 
куркульських банд на Україні, 
в налагодженні рад. апарату на 
селі тощо. І.УІІ 1921 переймено¬ 
вана на ^Селянську правду>. 
СЕЛІ^НСЬКА ВІЙНА 1524—26 
в Німеччині^ Велика селянська 
війна — найоільше антифеод. пов¬ 
стання нім. селян, підтриманих 
міським плебсом і частиною ради¬ 
кального бюргерства, яке охопило 
Пд.-Зх., Середню Німеччину і 
Австрійські землі. Була виклика¬ 
на посиленням феод.-кріпосниць¬ 
кого гніту в епоху генезису капі¬ 
талізму. Кульмінаційний пункт 
німецького суспільного руху пе¬ 
ріоду Реформації. Ідеологічним і 
організуючим фактором С. в. ста; 
ли революц. ідеї Т. Мюнцера, які 
поширювалися анабаптистами. 
Сел. повстання почалося влітку 
1524 у Пд. Шварцвальді, навесні 
1525 набуло масового характеру 
в Швабії, Франконії, Саксонії, 
Тюрінгії, охопило Ельзас, сх.- 
альпійські округи — Тіроль, Шті- 
рію, Карінтію, Крайну. Різнорід¬ 
ність соціального складу повстан¬ 
ців позначилася на характері про¬ 
грам і ході повстання в різних ра¬ 
йонах. Найрадикальніша програ¬ 
ма — «Статейне посланням, скла¬ 
дене прихильниками Т. Мюнцера 
(кін. 1524 — поч. 1525) — закли¬ 
кала до визволення «бідних і про¬ 
стих людей» від гніту панів і влади, 
до перебудови суспільства на осно¬ 
ві «загальної користі» та «божого 
права». Навесні 1525 центоом пов¬ 
стання стала Верхня Шваоія. Тут, 
як і в ін. районах, охоплених С. в., 
поряд з революц. пропагандою 
прихильників Т. Мюнцера, велася 
пропаганда поміркованої тактики, 
ідеологічним джерелом якої було 
вчення у. Цвінглі. Помірковані 
керівники склали програму «12 
статей» (березень 1525), в якій 
підкреслювали мирні наміри се¬ 
лян і їхні прагнення до пом’як¬ 
шення феод, гніту (скасування 
кріпосної залежності, зменшення 
повинностей тощо), у франконії 
повстання почалося в березні 
1525. Тут діяли два сел. загони — 
Світлий у пд.-зх. Франконії на 
чолі з Я. Рорбахом і Франконсь- 
кий (Тауберівський). Помірковане 
бюргерство, яке добилося в 2-й 
пол. квітня 1525 керівної ролі, 
прагнуло підкорити боротьбу се¬ 
лян своїм інтересам. Помірковані 
домоглися, щоб командувати Світ¬ 
лим загоном було запрошено їх¬ 
нього ставленика—лицаря Г. фон 
Берліхінгена. Складена у бюргер¬ 
ських колах «Гейльброннська про¬ 
грама» (травень 1525) передба¬ 
чала ряд перетворень, пройнятих 
духом ранньобуржуазних відно¬ 
син, ігнорувала інтереси селян. 
Війська Швабського союзу (воєн- 
но-політ. орг-ції великих князів), 
використовуючи тактичні помил¬ 
ки і недостатню організованість 
повстанців, розбили їхні осн. си¬ 
ли в квітні 1525 в Швабії, в трав¬ 
ні — червні 1525 — у Франко¬ 
нії. Кульмінаційним пунктом С. в. 
стало повстання у Пн. Франконії 
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і Тюрінго-Саксонському районі. 
Повстанням у Тюрінго-Саксонсь¬ 
кому районі керував Т. Мюнцер. 
Тут центром стало м. Мюльгаузен, 
де 17.III 1525 відбувся переворот і 
було встановлено революц. прав¬ 
ління. Об’єднані війська місц. 
князів 15.V 1525 розбили повстан¬ 
ців біля м. Франкенгаузена. Т. 
Мюнцера, який потрапив до рук 
князів, було страчено. Найдовше 
боротьба тривала в Тіролі під про¬ 
водом прихильника Т. Мюнцера 
М. Гайсмайра. С. в. показала, що 
рушійною силою у боротьбі проти 
феодалізму на світанку капіталіз¬ 
му були селяни, а їхніми союзни¬ 
ками — міський плебс. Наслідком 
поразки С. в. було посилення феод, 
реакції та закріплення політ, роз¬ 
дробленості Німеччини. 

Т. П. Брянцева. 

СЕЛ^ІНСЬКА ВІЙНА 1628—43 
В Китаї — великий антифеод. ви¬ 
ступ кит. селянства. Почався 1628 
в пров. Шеньсі. 36 повстанських 
загонів 1631 об’єдналися для по¬ 
ходу на Пекін. Зазнавши поразки 
1632, вони попрямували на Пд. 
В 1633—38 повстанці здійснили 
походи на території між долинами 
рік Янцзи 1 Хуанхе. Повстанці 
знищували ч})еодалів, урядовців і 
лихварів. У 1638 урядові війська 
розгромили осн. сили повстанців. 
Проте 1640—44 відбулося нове 
піднесення руху. 25.IV 1644 сел. 
військо на чолі з Лі Цзиченом всту- 
гіило до Пекіна. Останній імпера¬ 
тор з дин. Мін заподіяв собі 
смерть. Лі Цзичен був проголоше¬ 
ний імператором. Проте кит. фео¬ 
дали закликали на допомогу 
маньчжурів. Улітку 1644 сел. 
військо було розбите. В 1645 Лі 

Цзичен загинув. Його соратники 
уклали союз з патріотично настро¬ 
єними представниками пануючих 
класів, і їхні загони брали участь 
у війні кит. народу проти блоку 
маньчжурських і кит. феодалів. 
СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА ПІД ПРО¬ 
ВОДОМ О. І. ПУГАЧОВА 1773— 
75 — один з найзначніших рухів 
селянських мас Росії, спрямований 
проти феод.-кріпосницького гніту. 
Була викликана загостренням кла¬ 
сових суперечностей у період роз¬ 
кладу феод.-кріпосницьких і фор¬ 
мування капіталістичних відно¬ 
син. Осн. рушійною силою її стало 
селянство, у русі брали участь та¬ 
кож трудові верстви козацтва, 
гірничозаводські робітники і не¬ 
російські народності — башкири, 
татари, чуваші, мордва та ін. Ви¬ 
ступ, що почався серед яїцьких 
козаків (див. Уральські козаки), 
очолив^ донський козак О. І. Пуга- 
чов. Його сподвижниками були 
А. О. Овчинников, І. Н. Чика (За- 
рубін), І. Н. Бєлобородов, О. Т. 
Хлопуша (Соколов), Салават 
Юлаєв та ін. Серед соратників 
О. І. Пугачова відомі вихідці 
з України — О. Суходольський, 
Д. Загуменний, І. Каменський, 
І. Старицький, К. Карась та ін. 
Обнародувавши 17(28).IX 1773 ма¬ 
ніфест про надання рос. коза¬ 
кам, татарам і калмикам, які слу¬ 
жили в Яїцькому війську, старо¬ 
винних козачих вільностей і при¬ 
вілеїв, О. І. Пугачов 18 (29).IX 
з загоном повстанців підійшов 
до Яїцького городка (тепер м. 
Уральськ), 5 (16).X 1773 почав 
облогу Оренбурга. Виступ нар. 
мас охопив величезну територію, 
зокрема розгорнувся на Слобід¬ 

ській та Лівобережній Україні 
(див. карту). Армія повстанців 
досягла ЗО—50 тис. чол., мала бл. 
100 гармат. Вона поділялася на 
полки й сотні, керівництво війсь¬ 
ком здійснювала Військ, колегія 
(листопад 1773 — кін. серпня 
1774), яка виконувала також адм.- 
суд. функції. На придушення сел. 
війни уряд Катерини II вислав ве¬ 
ликі каральні сили. В бою біля Та- 
тищевої фортеці (побл. Оренбур¬ 
га) 22.III (І.ІУ) 1774 повстанців 
було розгромлено, О. І. Пугачов 
відступив у гірничозаводський ра¬ 
йон Уралу, де зібрав нове військо. 
Після ряду боїв з урядовими вій¬ 
ськами він залишив Урал і пішов 
на Поволжя. 12 (23).VI 1774 пов¬ 
станці штурмували Казань, але 
безуспішно; в бою з військами, шо 
підійшли, їх було розбито. О. І. 
Пугачов переправився на пра¬ 
вий берег Волги. Сподіваючись по¬ 
повнити повстанське військо дон¬ 
ськими козаками, повернув на 
Пд. У серпні 1774 проти повстан¬ 
ців було кинуто значні сили. 25. 
УПІ (5.IX) у бою біля Соленико- 
вої Ватаги повстанці зазнали по¬ 
разки. О. І. Пугачов відійшов у за¬ 
волзькі степи, де незабаром група 
козац. старшини видала його вла¬ 
ді. В деяких районах боротьба 
повстанців тривала до літа 1775. 
На Лівобережній і Слобідській 
Україні тривалий час діяли пов¬ 
станські загони, що їх очолював 
В. Журба. О. І. Пугачова та його 
соратників було страчено в Моск¬ 
ві. Над тисячами повстанців вчи¬ 
нено жорстоку розправу. Незва¬ 
жаючи на поразку (причини її — 
в стихійності руху, локальності 
виступів, у відсутності єдності в 
рядах повсталих), сел. війна об’єк¬ 
тивно в*ідіграла прогресивну роль 
у сусп. розвитку Росії, в згурту¬ 
ванні пригноблених мас багатонац. 
країни в боротьбі проти кріпацтва. 
Літ.: Крестьянская война в России 
в 1773—1775 годах. Восстание Пугаче- 
ва, т. 1 — 3. Л., 1961-70; Крестьянс¬ 
кая война 1773 — 1775 гг. в России. До¬ 
кументи. М., 1973; Документи став¬ 
ки Е. И. Пугачева, повстанческих вла¬ 
стей и учреждений 1773—1774 гг. 
М., 1975; Рознер И. Г. Казачество в 
крестьянской войне 1773—1775 гг. 
Львов, 1966; Лимонов Ю. А., Мавро- 
дин В. В., Панеях В. М. Пугачев и 
пугачевцн. Л., 1974. А. А. Вовк. 

СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА ПІД ПРО¬ 
ВОДОМ С. Т. РАЗІНА 1667— 
71 — рух нар. мас Росії проти 
феод.-кріпосницького гніту. Спа¬ 
лахнула в умовах загострення кла¬ 
сових суперечностей після завер¬ 
шення юрид. оформлення кріпос¬ 
ного права в Росії Соборним уло- 
женням 1649. Провісниками сел. 
війни були Московське повстання 
1662, Переяславського полку пов¬ 
стання 1666, антифеод. виступ 
(1666) козаків, очолених В. Р. 
Усом, до яких приєднайся селя¬ 
ни й холопи Пд. Підмосков’я. 
1-м етапом сел. війни були походи 
навесні 1667 очоленої С. Т. Разі¬ 
ним голоти, яка зібралася на Дону, 
на Волгу та Яїк (Урал), а влітку 
1668 — на Каспій. 
Навесні 1670 7-тисячний загін па 
чолі з С. Т. Разіним вирушив у 
похід на Волгу, що стало почат¬ 
ком 2-го етапу сел. війни. Дії 
козаків сприяли розгортанню ма¬ 
сових повстань селян (росіян і 
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українців), посадських людей, 
служилих людей, народів Повол¬ 
жя — чувашів, мордви, марійців, 
татар. Повстання переросло в сел. 
війну. В травні 1670 повсталі ово¬ 
лоділи Царицином (тепер м. Вол¬ 
гоград), в червні — Астраханню; 
в серпні — Саратовом і Самарою 
(тепер м. Куйбишев). Значна роль 
у сел. війні належала козакам 
Запорізької Січі. Багато їх було 
у війську С. Т. Разіна. В травні 
1670 С. Т. Разін вів переговори 
з кошовим Запорізької Січі І. Д. 
Сірком про спільну боротьбу про; 
ти царського уряду. В серпні 
1670 за наказом С. Т. Разіна кіль¬ 
ка повстанських загонів (їх очолю¬ 
вали Ф. Т. Разін, отамани Ф. Шад- 
ра, Я. Гаврилов і укр. козак 
О. Г. Хромий) рушили на Сло¬ 
бідську Україну, де почалося Дзи- 
ковського повстання 1670. У ве¬ 
ресні 1670 повстанці під керівницт¬ 
вом С. Т. Разіна почали облогу 
Симбірська (тепер м. Ульяновськ). 
Повільність повстанських військ, 
що стояли під Симбірськом, да¬ 
ла можливість царському урядові 
зібрати значні сили. В жовтні 
1670 на р. Свіязь повсталі зазна¬ 

ли поразки. Тяжко поранений 
С. Т. Разін з 3-тисячним загоном 
відступив за Дон. З 2-ї пол. жовт¬ 
ня повстанці вели в основному 
оборонні бої. Повстання тривало 
в Поволжі, запеклі бої точилися 
біля Тамбова і Шацька. На Слобід¬ 
ській Україні повстанці діяли в 
районі Острогозька, Тора, Маяць- 
ка (Маяків), Чугуєва, Валуйок, 
Балаклії, Змієва (тепер м. Гот- 
вальд), Цареборисова (тепер Чер¬ 
воний Оскіл) та ін. міст. На поч. 
листопада повстання було приду; 
шене і в цьому районі. В квітні 
ІбЙ козац. старшина схопила 
С. Т. Разіна й відправила його в 
Москву, де б (16).VI його було 
страчено. Останній оплот повста¬ 
лих—Астрахань — припинив опір 
27.ХІ (7.ХП) 1671. Сел. війні 1667 
—71 належить важлива роль в 
історії боротьби народів Росії про¬ 
ти кріпацтва. 
Літ.: Крестьянская война под пред- 
водительством Степана Разина. Сбор- 
ник документов, т. 1 — 3. М., 1954—62; 
Стецюк К. І. Народні рухи на Лівобе¬ 
режній і Слобідській Україні в 50— 
70-х роках ХУП ст. К., 1960; Степанов 
И. В. Крестьянская война в России 
в 1670—1671 гг., т. 1 — 2. Л., 1966 — 72. 

К. І. Стецюк. 

СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА ПОЧАТКУ 
17 СТОЛІТТЯ в Росії — анти- 
феод. рух, викликаний загострен¬ 
ням класових суперечностей у пе¬ 
ріод завершення формування крі¬ 
посного права в Рос. державі. Гол. 
рушійні сили: селяни й холопщ 
їх підтримували служилі люди, 
вільне козагрпво (донське, волзьке, 
терське та яїцьке) та ін. Активну 
участь у сел. війні брали запорізь¬ 
кі козаки. Поштовхом, що привів 
у рух нар. маси Росії на поч. 17 ст.. 
були голод 1601—03 і викликані 
ним епідемії серед населення. 
Центр, подією початкового періоду 
сел. війни стало Хлопка повстауі- 
ия 1603. Придушення повстан¬ 
ня викликало деякий спад руху. З 
новою силою воно спалахнуло во¬ 
сени 1604 на Пд. Зх. Росії. Части¬ 
на повсталих (населення Черніго¬ 
ва, Путивля, Курська, Кромів, 
Бєлгорода, поволзьких міст), по¬ 
віривши демагогічним обіцянкам 
Лжедмитрія І, приєдналася до 
самозванця. На весну 1605 повс¬ 
тання охопило всю територію на 
Пд. від Оки. Найвищим етапом 
сел. війни стало селянське повстан¬ 
ня під проводом І. І. Болотнико¬ 
ва 1606—07. В наступні роки вона 
поширилася на значну кількість 
центр, повітів, пн. і пн.-зх. райони 
д-ви (у Пскові в травні — серпні 
1609, лютому 1610 — грудні 1611 
влада перебувала в руках повстан¬ 
ців), Середнього Поволжя. Вистз^п 
моск. городян у червні 1610 привів 
до падіння влади Василія Шуй- 
ського, 
У зв’язку з початком відкррггої 
польс. (з 1609) і швед, (з 1610) 
інтервенції (див. Польська і 
иівеоська інтервенція початку 17 
століття) нар. рух усе більше 
набував характеру нац.-визвольної 
боротьби проти інтервентів (див. 
Народне ополчення 1611—12 під 
керівництвом Мініна і Пожарсь- 
кого). В 1613—15 збройна бороть¬ 
ба охопила ряд пд. повітів країни, 
а також Північ, Поволжя і Центр. 
Гол. сили повсталих зазнали по¬ 
разки під Москвою навесні — 
влітку 1615. 
Літ.: Крестьянские войньї в России 
XVII—XVIII веков: проблеми, поис- 
ки, решения. М., 1974; Корецкий В. И. 
Формирование крепостного права и 
первая крестьянская война в России. 
М., 1975. Л. А. Сухих. 
«СЕЛЯНСЬКА ПРАВДА^ — га¬ 
зета, орган ЦК КП(б)У. Виходи¬ 
ла з І.УП 1921 в Харкові. З 1923 
видавалась як орган ЦК КП(б)У 
і Центр, комісії незаможних селян. 
У грудні 1925 злилася з газ. «Ра¬ 
дянське село» (див. ^Сільські віс- 
ті>). 
СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1848 в 
Галичині, на Буковині і Закарпат- 
ТІ — скасування кріпосного права, 
проведене австр. урядом під час 
революції 1848—49 в Австрії з ме¬ 
тою пристосування економіки до 
потреб капіталістичного розвитку. 
Здійснена під тиском революц. 
подій, що охопили також Галичи- 

^ну, Буковину і Закарпатську Ук¬ 
раїну, та масових антифеод. ру¬ 
хів, зокрема Галицького повстан¬ 
ня 1846. В Галичині феод, залеж¬ 
ність селян скасовано відповідно 
до закону від 17.IV 1848. (Окремим 
декретом від 1.VІI 1848 дію цього 
акта уряд поширив на Буковину. 

СЕЛЯНСЬКА 
РЕФОРМА 1848 
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СЕЛЯНСЬКА 
РЕФОРМА 1861 

підтвердивши його законом від 
9.VIII 1848. Влітку 1848 питання 
про умови звільнення селян обго¬ 
ворювалися в австр. парламенті. 
Депутати від селян Сх. Галичини 
і Буковини І. Капущак, Л. Ко- 
билиця разом з ін. депутатами лі¬ 
вого крила виступили проти вип¬ 
лати селянами викупу поміщикам. 
Але більшістю голосів парламент 
прийняв рішення скасувати феод, 
повинності селян за викуп. На 
підставі цього рішення 7.IX 1848 
видано закон про звільнення селян 
на тер. всієї Австрії від кріпосної 
залежності, про надання їм прав 
громадян д-ви і права власності 
на ту землю, якою вони до того 
часу користувалися на правах 
спадковості. Закон передбачав 
повну компенсацію селянами на ко¬ 
ристь поміщиків 20-кратної варто¬ 
сті всіх річних кріпацьких повин- 
ностей. 
За законом 7.IX 1848 у власність 
селян Сх. Галичини і Буковини 
перейшло менше половини зем. 
угідь краю. Більшість селян за¬ 
лишилася малоземельними і еко¬ 
номічно неспроможними, значну 
частину їх {халупників і комірни¬ 
ків) було «звільненою зовсім без 
землі, й вони відразу потрапили 
в екон. кабалу до поміщиків. На 
Закарпатті, як і по всій Угорщині, 
феод, залежність селян скасовано 
законом, що його прийняв угор. 
сейм 18.III 1848 1 підтвердив 
1853 австр. імператор, на таких 
самих кабальних для селян умовах, 
як і в Сх. Галичині та на Буковині. 
Грабіжницький характер С. р. 
спричинився до дальшого зростан¬ 
ня зубожіння селянства, поглиб¬ 
лення класових сзгперечностей між 
селянством і поміщиками, викли¬ 
кав сел. заворушення в Сх. Галичи¬ 
ні і на Закарпатті та Буковинське 
селянське повстання 1848—49. 
Літ.: Історія Української РСР, т. 3. 
К., 1978; Історія селянства Україн¬ 
ської РСР, т._1. К., 1967; Франко І. 
Панщина та її скасування 1848 р. в 
Галичині. В кн.; Франко І. Твори, 
т. 19. К., 1956; Герасименко М. П. 
Аграрні відносини в Галичині в період 
кризи панщинного господарства. К., 
1959; Шульга І. Г. Соціально-еконо¬ 
мічні відносини і класова боротьба 
на Закарпатті в кінці XVIII — пер¬ 
шій половині XIX ст. Львів, 1965. 

Ф. /. Стеблій. 

СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 — 
бурж. реформа, що скасувала крі¬ 
посне право в Росії і відкрила шлях 
розвиткові капіталістичного спо¬ 
собу виробництва в країні. Була 
викликана кризою кріпосницької 
системи, що посилилася поразкою 
Росії в Кримській війні 1853— 
56. Це привело до загострення кла¬ 
сової боротьби, що зумовило виник¬ 
нення в кін. 50-х рр. 19 ст. рево¬ 
люційної ситуації в Росії. «Мані¬ 
фест» про скасування кріпосного 
права і «Положення про селян, які 
виходять з кріпосної залежності», 
що складалося з 17 законодавчих 
актів, були підписані 19.11 (З.ІІІ) 
1861 в Петербурзі Олександром 11. 
Поміщики зберігали власність на 
всі землі, що належали їм. Селяни 
отримували особисту свободу і 
право вільно розпоряджатися сво¬ 
їм майном. За садибу і польові 
наділи вони повинні були вносити 
викуп. До переходу на викуп вони 
називалися тимчасовозобов'яза¬ 

ними селянами і мали виконувати 
повинності -— оброк і патиину. 
Норми наділу встановлювалися 
різні, залежно від місцевості га 
якості землі. Розміри наділів і 
повинності селян за користуван¬ 
ня наділами в 44 губерніях Європ. 
Росії визначалися чотирма «Міс¬ 
цевими положеннями». Надільна 
земля надавалась общині — за 
числом ^ревізьких душ^, які мали 
право на наділи. В Південній і 
Лівобережній Україні поміщики 
відрізали в селян 1 млн. дес. зем¬ 
лі (28% дореформеного надільного 
землеволодіння селян). На Право¬ 
бережній Україні, в Білорусії та 
Литві, де царський уряд під впли¬ 
вом польського повстання 1863— 
64 дещо пом’якшив умови С. р., 
і в ряді нечорноземних губерній 
площа землекористування селян 
збільшилася (зокрема, на Правобе¬ 
режній Україні — на 18%, однак 
1 тут селяни далеко не завжди одер¬ 
жували повний наділ, яким вони 
користувалися за інвентарними 
правилами 1847—48). В результа¬ 
ті С. р. тільки на Україні бл. 220 
тис. «ревізьких душ» було обеззе¬ 
мелено, бл. 100 тис. дістало жеб¬ 
рацькі наділи до 1 дес. на душу, 
понад 1600 тис.— від 1 до З деся¬ 
тин. З метою збереження за собою 

кращих земель поміщики міняли 
попередні сел. наділи на гірші, 
позбавляли селян лісу, пасовищ, 
водопоїв та ін. угідь. Тільки в Ка¬ 
теринославській, Херсон., Таврій¬ 
ській і Харків, губерніях поміщи¬ 
ки переселили на гірші землі 
226 сіл і понад 7400 селянських 
сімей з 1240 інших сіл. 
С. р. було проведено в Грузії 
1864—71, Королівстві Польському 
— 1864, у Вірменії та Азербайджа¬ 
ні — 1870—73. Умови реформи тут 
зберігали набагато більше кріпос¬ 
ницьких пережитків, ніж у центр. 
Росії. В Бессарабії за «Положен¬ 
ням» 1868 селяни одержали землю 
в постійне користування за повин¬ 
ності. 
Проведення С. р. почалося з скла¬ 
дання уставних грамот (в основ¬ 
ному закінчилося до серед. 1863). 
В цілому від кріпосної залежності 
було звільнено 22,5 млн. селян 
обох статей. Селяни в результаті 
викупної операції змушені були 
вносити поміщикам і д-ві вели¬ 
чезні суми платежів, які в окремих 
районах перевищували ринкову 
вартість землі в 2—З рази. Розмір 
викупу, нарахованого на селян 
України, перевищив 500 млн. крб. 
Селяни відмовлялися підписува¬ 
ти уставні грамоти (на 1.1 1863 во- 

СКАСУВАННЯ КРІПОСНОГО 
ПРАВА в РОСІЇ 

/бернИ. ■ яких селянські найти було зменшено (а процентах) 

менше як на 10-20 на 20-30 ' на 30-40 

тТП Г77] 1 ' 

Кордони держав 
. Межі губерній та областей 
О иентри губерній та областей 

Цифрами позначені: 
І Волинська губ. 2 Подільська губ. 
З Олонецька губ. 

ГТримітки 
I- Наділи по кавказьких губерніях 
установлювали губернські присут- 
СТВ4Я у селянських справах, а 
затверджував їх намісник Кавказу 

2. У Бессарабії реформу було завер¬ 
шено 1868 р. 

3. У Прибалтиці й Царстві Польсько¬ 
му кріпосне право було скасоване 
на початку 19 ст. 

4. У Фінляндії, яка юридично входила 
з 1809 р. до складу Російської Іі 
рИ. кріпосного права не було Губернії, 

в яких селянські 
наділи було збільшено (в процентах) 

Земельні наділи поміщиць¬ 
ких селян на Україні за 
місцевими положеннями 

. місцевим положенням (Малоросія - 

^чим) для Лівобережної України 

сиз;. 
з душовим над "" чід 1.4 д 

- \Щ : : -Т-- 

• Л - Харків" 

Правобережи''- України 
у селл.і тіпишалиск землі Ш якими Я-НИ КОрИГТу ЛлГіНСЛ '] 
інвен- -рмими правилами 184? і 
1848 рскіа 

“з Велике,--- .'-ЬКИМ ПО--1.ЄННЯМ 
р. ■ першзі;> І ,. іелемна)смуг.і л 
КУ^ душовим нддіг.ом ВІД 1.0 до 7.0 

десятин 
орнс’'>мна) смуга • 

душозим н .-'-ом БІД 0.9 до 6.0 
гтуп друга (:с 
І а з душози 

десятин 
третя (степова) смуга з указним 
наділом ВІД 3,0 до 12.0 десятин 

За місцевим положенням для Білорусії й Литви 
у селян залишились землі, якими вони користувалися 

^ * І 'І до 19 ЛЮТОГ-- 1861 р. 

Цифрами позначені: 
І Волинська губ. 2 Подільська *губ. 
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ни не підписали 60% грамот). У 
ряді районів селяни добивалися 
одержання дарчих наділів. У краї¬ 
ні відбулися масові заворушення 
селян, невдоволених С. р. (див., 
зокрема, Безуглівське селянське 
заворушення 1861, Кам'янсько- 
слобіоське заворушення селян 
1861). Всього на Україні в 60-х рр. 
19 ст. відбулося бл. 3,1 тис. сел. 
виступів, у них брало участь по¬ 
над 2 млн. чол. з 4160 сіл. Перехід 
селян на викуп розтягнувся на кіль¬ 
ка десятиліть. На 1881 тимчасо¬ 
возобов’язаними залишились 15% 
селян. 28.ХІІ 1881 ^9.1 1882) було 
видано закон про обов’язковий ви¬ 
куп з 1 (13).І 1883, пгаехід на 
який завершився до 1895. Скасу¬ 
вання кріпосного права торкнуло¬ 
ся й удільних селян. Згідно з 
«Положенням» 26.VI (8.VII) 1863 
вони переходили до розряду се- 
лян-власників шляхом обов’язко¬ 
вого викупу на умовах «Положен¬ 
ня» 19.11 (З.ПІ) 1861. Законами 
18 (ЗО).І і 24.ХІ (6.ХІІ) 1866 поча¬ 
лася реформа державних селян. 
Законом від 12 (24).VI 1886 їх 
переводили на викуп. С. р., не¬ 
зважаючи на свою обмеженість і 
половинчастість, відіграла значну 
роль в історії Росії. Це була, хоч 
1 проведена кріпосниками, бурж. 
реформа. Тому після 1861 розви¬ 
ток капіталізму в Росії проходив 
швидкими темпами. Разом з тим 
С. р. не ліквідувала соціально- 
екон. суперечностей у Росії, збе¬ 
регла ряд феод.-кріпосницьких пе¬ 
режитків, привела до загострення 
класової боротьби. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 12. Маркс К. Про звільнення селян 
в Росії; т. 19. Маркс К. Замітки про 
реформу 1861 р. і пореформений 
розвиток Росії; Ленін В. І. Повне зі¬ 
брання творі_в: т. 3. Розвиток капіта¬ 
лізму в Росії; т. 20. П’ятидесятиріччя 
падіння кріпосного права.— З приво¬ 
ду ювілею. — «Селянська реформа» і 
пролетарсько-селянська революція; 
Отмена крепостного права на У крайнє. 
Сборник документов и материалов. 
К., 1961; Теплицький В. П. Реформа 
1861 року і аграрні відносини на Ук¬ 
раїні. К., 1959; Лещенко Н. Н. Кре- 
стьянское движение на У крайнє в свя- 
зи с проведением реформи 1861 года. 
К., 1959; Зайончковский П. А. Отмена 
крепостного права в России. М., 
1968; Лещенко М. Н. Класова бороть¬ 
ба в українському селі в епоху домо¬ 
нополістичного капіталізму (60—90-ті 
роки XIX ст.). К., 1970; Дружинин 
Н. М. Р^сская деревня на переломе. 
1861-1880 гг. М., 1978. 

М. Н. Лещенко. 

СЕЛЯНСЬКА СПГЛКА ВСЕРО- 
СГЙСЬКА, Всеросійська гелянсь- 
іса спілка — масова революц.- 
демократична організація, що ви¬ 
никла влітку 1905 в умовах підне¬ 
сення революції 1905—07 в Росії. 
В Європ. Росії було 470 волосних 
і сел. орг-цій С. с. В., у т. ч. на 
Україні — 120 (див., напр., Поко- 
шицька селянська спілка). Незва¬ 
жаючи на ліберально-монархічні 
хитання, С. с. В., за оцінкою В. І. 
Леніна,— організгщія «безумов¬ 
но революційна в своїй основі» 
(Повне зі^. тв., т. 12, с. 311). 
Програма С. с. В. включала вимо¬ 
ги нгщіоналізгщії всієї землі і 
розподілу її в ксфистування тим, 
хто її обробляє без застосування 
найманої сили. Остаточне розв’я¬ 
зання зем. питання покладалося 
на Установчі збори. Після приду¬ 

шення революції 1905—07 орг-ції 
С. с. В. розпалися. Діяльність спіл¬ 
ки відродилася після Лютневої ре¬ 
волюції 1917, однак вона прово¬ 
дила політику оборонства, під¬ 
тримки Тимчасового уряду. Після 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції С. с. В. припинила 
існування. 
СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ ПІД 
ПРИВОДОМ 1.1. БОЛОТНИКО¬ 
ВА 1606—07 — найвищий етап 
селянської війни початку 17 сто- 
ліття в Росії. Викликане посилен¬ 
ням феод.-кріпосницького гніту в 
країні, голодом 1601—03 та ін. 
Осн. рушійну силу повстання ста¬ 
новили селяни і холопи (в т. ч. 
українські); брали участь у ньому 
також козаки, посадські люди, 
служилі люди. На першому етапі 
попутниками повсталих були не- 
вдоволені боярською політикою 
царського уряду дрібнопомісні дво¬ 
ряни пд. 1 пд.-зх. повітів країни. 
Соціальні й політ, вимоги повстан¬ 
ців містилися у «листах» (відоз¬ 
вах) І. І. Болотникова: розправа 
3 феодалами, ліквідація феод, 
власності, кріпосництва, заміна 
царя Василія Шуйського «добрим» 
царем Дмитрієм (див. Дмитрій 
Іванович). Повстання почалося 
влітку 1606 в Путивлі (тепер Сум. 
обл.). Вслід за Путивлем (став 
центром і осн. тиловою базою пов¬ 
станців) повстали Чернігів, Старо- 
дуб та ін. сіверські міста. Захоп¬ 
лення фортець Єльця і Кромів 
забезпечило повстанців не<юхід- 
ним озброєнням. Розгром посла¬ 
ного на Пд. влітку 1606 В. Шуйсь- 
ким війська сприяв поширенню 
повстання на нові райони. Похід 
повстанців на Москву, що став 
найвищим етапом повстання, здій¬ 
снювався двома загонами (один 
очолював І. І. Болотников, дру¬ 
гий — дворянин І. Пашков, у доро¬ 
зі до нього приєднався загін рязан. 
дворян на чолі з П. Ляпуновим), 
що з’єдналися в підмосковному с. 
Коломенському. Тут керівництво 
перейшло до рук ватажка більшос¬ 
ті повстанців І. І. Болотникова, що 
викликало невдоволення дворян. 
У листопаді дворянські загони пе¬ 
рейшли на бік В. Шуйського. Після 
двомісячної облоги Москви в ході 
вирішальної битви 2 (12).XII пов¬ 
станці зазнали поразки. Більшість 
уцілілих учасників повстання схо¬ 
валася в Калузі, частина — у Ве- 
ньові і в районі Тули. 20 (ЗО).ХІІ 
почалася 5-місячна облога царсь¬ 
ким військом Калуги. Після ряду 
спроб з повсталими з’єдналися в 
Тулі (травень 1607) великий за¬ 
гін терських, волзьких, донських 
козаків під керівництвом Ілейки 
Муромця і значні сили запорізь¬ 
ких козаків, що приєдналися до 
них у січні 1607. Це змусило цар¬ 
ське військо зняти облогу Калуги 
і почати облогу Тули, що тривала 
4 міс. 10 (20).Х повстанці змуше¬ 
ні були здати місто, що означало 
поразку повстання. І. І. Болотни¬ 
кова і багатьох ін. повстанців було 
страчено. 
Літ.: Восстание И. Болотникова. До¬ 
кументи и материали. М., 1959. 

Л. А. Сухих. 

СЕЛЯНСЬКИЙ ІНТЕРНАЦІО¬ 
НАЛ, Сельінтерн, міжнародна се- 
лянська рада — міжнар. селянсь¬ 
ка орг-ція, що діяла 1923—33. 

Створений 10—16.x на Всесвітній 
сел. конференції (Конгресі пред¬ 
ставників трудящих селян світу) 
в Москві, в роботі якої ^али 
участь 158 делегатів від більш 
як 40 сел. партій, орг-цій і спілок 
СРСР, Польщі, Німеччини, Фран¬ 
ції, Фінляндії, Болгарії, Чехосло- 
ваччини, Норвегії, Швеції, Іспанії, 
Італії, США, Мексіки, Індонезії, 
Японії та ін. Під лозунгом «Селя¬ 
ни і робітники всіх країн, єднай¬ 
теся!» С. І. боровся за інтереси тру¬ 
дящого селянства, включення його 
в революц. боротьбу, за зміцнення 
його союзу з робітн. класом. Ке¬ 
рівним органом С. І. була Міжнар. 
сел. рада (МСР) з представників 
орг-цій, що входили до (І. І. МСР 
обирала постійно діючий орган — 
Президію на чолі з ген. секретарем. 
З метою вивчення агр. питання та 
узагальнення проблем сел. руху 
при С. І. було створено Міжнар. 
агр. ін-т (1926). Друк, органами 
МСР були журн. «Крестьянский 
Интернационал» та « Международ¬ 
ний крестьянский бюллетень». 

^ Б. М. Забарно. 
СЕЛЯНСЬКИМ ПОЗЕМЕЛЬ¬ 
НИЙ БАНК, Селянський банк 
— державний банк царської Ро¬ 
сії, заснований 1882 для на¬ 
дання позичок селянам на купів¬ 
лю приватних земель. Діяв у тіс¬ 
ному контакті з Дворянським бан¬ 
ком. Діяльність С. п. б. особливо 
активізувалася після революції 
1905—07; під час столипінської 
аграрної реформи сприяла зггво- 
ренню хуторів і відрубів. Мав 
відділення в усіх губерніях Укра¬ 
їни. В 1906—10 продав укр. селя¬ 
нам бл. 480 тис. дес. землі, з них 
83% — куркулям-хуторянам. С. 
п. б. ліквідований декретом Рад. 
уряду від 25.ХІ (8.ХІІ) 1917. 
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'«СЕЛЯНСЬКИЙ 
СОЮЗ» 

Землі банку було націоналізовано 
й передано селянам. Борги селян, 
які становили 3310 млн. крб., 
анульовано. 
«СЕЛЯНСЬКИЙ СОЮЗ», Укра¬ 
їнське соціалістичне об’єднання 
«Селянський союз» — легальна ре¬ 
волюційна селянська організація 
на Зх. Україні, що діяла під керів¬ 
ництвом Комуністичної партії 
Західної України. Створений у 
серпні 1924. Сприяв поширенню 
комуністичних ідей серед селянст¬ 
ва. Найвищим органом союзу був 
конгрес, який обирав Центр, к-т, на 
місцях діяли к-ти окружні, сільсь¬ 
кі й первинних орг-цій. «С. с.» 
видавав газ. «Наще життя». В 1926 
ввійщов до складу <^Сельробу>. 
СЕЛЯНСЬКІ комітети — ор¬ 
гани нар. влади в сільських місце¬ 
востях Зх. України, створені після 
визволення її Червоною Армією 
(вересень 1939). Разом з тимчасо¬ 
вими управліннями на Зх. Украї¬ 
ні вони становили систему тимчасо¬ 
вих ^ганів нар. влади Зх. Укра¬ 
їни. С. к. у селах обирали на заг. 
зборах жителів села, у гмінах 
(волостях) — на зборах представ¬ 
ників селян гміни. С. к. провели 
конфіскацію поміщицьких земель, 
реманенту, будівель та розподіл їх 
серед ' безземельних і малоземель¬ 
них селян, встановлювали рево- 
люц. порядок, вели боротьбу проти 
спекуляції та саботажу, організо¬ 
вували щколи для ліквідації не¬ 
письменності серед дорослого на¬ 
селення. С. к. разом з тимчасовими 
управліннями міст і повітів підго¬ 
тували умови для скликання На¬ 
родних зборів Західної України. 
Існували до створення на Зх. Ук¬ 
раїні органів Рад. влади. 
СЕЛЬ, силь (від араб, сейль — 
бурхливий потік) — короткочас¬ 
ний бурхливий потік у руслах гір¬ 
ських річок з великим вмістом 
твердого матеріалу. С. виникають 
внаслідок злив, інтенсивного та¬ 
нення снігу та льодовиків чи про¬ 
риву озер при наявності значних 
ухилів місцевості й великих скуп¬ 
чень уламкового матеріалу на по¬ 
верхні схилів. Швидкість руху 
С.— до 10 м/с і більще, вміст на¬ 
носів від 10—15 до 75%. За скла¬ 
дом твердого матеріалу С. поділя¬ 
ють на грязьові, грязе-кам’яні та 
водно-кам’яні, за структурою — 
зв’язні та незв’язні. В СРСР по- 
щирені в горах Середньої Азії, 
Кавказу і Сх. Сибіру; зокрема, на 
Україні — в Кримських горах та 
Карпатах. С. руйнують дороги, 
будівлі, завдають щкоди с.-г. угід¬ 
дям. Осн. заходи боротьби з С.— 
лісомеліорація (зокрема, наса¬ 
дження лісу на річкових терасах) 
й застосування гідротех. споруд. 

А. М. Оліферов. 

с£льбищна територія — 
земельні ПЛОЩІ, на яких розтащо- 
вані міста і населені пункти місь¬ 
кого типу, а також ділянки, при¬ 
значені для міського будівництва. 
СЕЛЬВАСИ, сельвас, сельва (ісп. 
5е1уа, мн. 5е1уа8, від лат. зііуа — 
ліс) — бразільська назва тропічних 
вологих лісів. С. пощирені в Пд. 
(гол. чин. у бас. р. Амазонки) і 
Центр. Америці. Формуються на 
опідзолених червоноземах в умо¬ 
вах вологого екваторіального клі¬ 
мату. Відзначаються багатоярус- 
ністю і різноманітністю видового 

складу. З дерев для С. характерні 
гевея, червоне, чорне, щоколадне, 
різні види пальм; багато ліан. 
СЕЛЬВГНСЬКИЙ Ілля (Карл) 
Львович [12 (24).X 1899, Сімферо¬ 
поль — 22.III 1968, Москва] — рос. 
рад. письменник. Член КПРС з 
1941. Учасник громадянської вій¬ 
ни на Україні і Великої Вітчизн. 
війни. Друкуватися почав 1915. 
У 20-і рр. один з керівників літ. 
групи конструктивістів (див. Кон¬ 
структивізм). Автор поем («Уля- 
лаєвщина», 1927; «Челюскініана», 
1937—38), вірщів (збірки «Крим, 
Кавказ, Кубань», 1949; «Давайте 
помріємо про безсмертя», 1969), 
романів у вірщах («Пушторг», 
1928; «Арктика», 1957; автобіограф, 
роману «О, юність моя!», 1967), 
драм, трилогії «Росія» (1944—57), 
філос. драм («Читаючи Фауста», 
1952; «Людина вище своєї долі», 
1962 — про останні місяці життя 
B. І. Леніна), ліричної трагедії 
«Царівна-Лебідь» (1968) та кн. 
«Студія вірща» (1962). Істор. дра¬ 
ма «Генерал Брусилов» ставилася 
на сцені укр. театрів. Писав вірші 
про Україну. Перекладач творів 
Т. Шевченка. Нагороджений З ор¬ 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—6. М., 
1971 — 74. І. М. Давидова. 

СЕЛЬДЖУКИ — відгалуження 
племен турків-огузів, назване за 
ім’ям їхнього правителя Сельджу- 
ка (10 — поч. 11 ст.), а також одна 
з назв створеної ним в 11 ст. ди¬ 
настії Сельджукідів. У 40—80-х 
рр. 11 ст. в результаті завоювань 
створили Сельджуцьку державу. 
Після її розпаду (11 ст.) представ¬ 
ники дин. Сельджукідів зберігали 
владу в окремих султанатах до поч. 
14 ст. 
СЕЛЬДЖУЦЬКА держава — 
феод, держава 1038—1157, засно¬ 
вана сельд жуками. До складу 
C. д. в період її найвищого розкві¬ 
ту в кін. 11 ст. входили Хорасан, 
Хорезм, майже вся Персія, Азер¬ 
байджан, Курдистан, Ірак, Вір¬ 
менія, Мала Азія, Грузія, д ва 
Караханідів у Серед. Азії. Цент¬ 
ром С. д. була Персія. На чолі 
С. д. стояли султани з дин. Сель¬ 
джукідів, найзначніщими з яких 
були Тогрул-бек (правив 1038— 
63), Алп-./^слан (1063—72), Мелік- 
шах (10/2—92). Переважною 
формою землеволодіння в С. д. бу¬ 
ла система«ікта» (тимчасове кори¬ 
стування зем. наділами за військ, 
службу султанові). В 11 ст. внаслі¬ 
док процесу феод, роздробленості 
на тер. С. д. утворилися Керман- 
ський (1041 —1187), Румський 
(1077—1307) і Сірійський (1094— 
1117) султанати, які лище номі¬ 
нально визнавали центр, владу. 
Після першого хрестового походу 
(1096—99) С. д. втратила Палести¬ 
ну, а потім Сірію, прибережні 
області Малої Азії, Грузію. В 
1141 С. д. зазнала поразки від 
каракитаів і втратила владу над 
Серед. Азією. Після смерті султана 
Санджара (1157) припинилася вла¬ 
да Сельджукідів у Хорасані. 
СЕЛЬКУПИ — народ, що живе 
на Пн. Томської оол.. Краснояр¬ 
ського краю і в Ямало-Ненецькому 
автономному окрузі Тюмен. обл. 
РРФСР. Заг. чисельність — 3,6 
тис. чол. (1979, перепис). До 30-х 

рр. 20 ст. називалися остяко-са- 
моїди. Мова — селькупська, нале¬ 
жить до уральських мов. С. скла¬ 
лися в результаті зміщання місц. 
населення Пн. Сибіру с самодійсь¬ 
кими племенами, які прийщли 
з Саян у перщих століттях н. е. 
До поч. 20 ст. в С. зберігалися 
пережитки родових відносин. За 
Рад. влади докорінно змінилися 
життя і побут С. Осн. заняття С.— 
колгоспне мисливство, рибальство, 
частково оленярство; розвивають¬ 
ся тваринництво і землеробство. 
Зросла нац. інтелігенція. Зника¬ 
ють реліг. пережитки, в яких ані¬ 
містичні та шаманські уявлення 
поєднувалися з православ’ям. 
СЕЛЬКУПСЬКА МбВА — мова 
селькупів. Належить до самодій¬ 
ських мов. Розмовляють нею понад 
2 тис. чол. (1979, перепис). Харак¬ 
терні риси С. м.: багатство голос¬ 
них; іменам властиві категорії чис¬ 
ла (однина, двоїна й множина) 
та відмінка; дієслову — категорії 
часу, способу й виду (є понад 15 
видів); за типологією — аглютина¬ 
тивна мова. Алфавіт С. м.— на 
рос. графічній основі (1931—40 — 
на базі латинського). 
С£ЛЬНИЦЯ — річка у Війн. обл. 
УРСР, права прит. Пд. Бугу. 
Довж. 67 км, пл. бас. 830 км^. Бе¬ 
ре початок і тече Подільською 
височиною. Русло в серед, течії 
розширюється до 10 м. Воду С. 
використовують для пром. і с.-г. 
водопостачання. На річці — міста 
Тульчин і Ладижин (при впадінні 
у Пд. Буг). 
«СЕЛЬРОБ», «Українське селян¬ 
сько-робітниче соціалістичне об’єд¬ 
нання» — масова легальна рево- 
люц. організація трудящих За¬ 
хідної України, створена з ініціати¬ 
ви КПЗУ в жовтні 1926 на об’єд¬ 
навчому з’їзді двох селянських 
партій «Народна воля» і <Селян- 
ський союз». У програмі «С.» гол. 
завданням визначалася боротьба 
за соціалізм, у якій гегемоном мав 
бути робітн. клас, а його союзни¬ 
ком — трудяще селянство. Проте 
внутр. боротьба в КПЗУ негативно 
позначилася на діяльності «С.» 
і призвела 1927 до його розколу. 
Створений під керівництвом ЦК 
КПЗУ Ініціативний к-т провів у 
травні 1928 з’їзд груп «С.», на яко¬ 
му утворено об’єднану орг-цію — 
«Сельроб-єдність» і прийнято «Дек¬ 
ларацію єдності», що виходила 
3 осн. положень марксистсько-ле¬ 
нінської теорії, в 1929 з «Сель¬ 
роб-єдність» об’єдналася група 
«Сельроб-правиця». В лютому 
1930 відбувся 2-й з’їзд «С.», який 
остаточно закріпив консолідацію 
орг-ції, обрав новий склад її ке¬ 
рівних органів — Центр, к-ту і 
Гол. секретаріату. «С.» видавав 
газети «Сель-роб», «Воля народу», 
<Наше словом, <Нове життям, 
журн. «Сяйво», які пропагували 
успіхи Країни Рад, викривали 
реакційну ідеологію укр. бурж. 
націоналістів, пробуджували кла¬ 
сову свідомість трудящих, підні¬ 
мали їх на боротьбу проти соціаль¬ 
ного і нац. гніту за возз’єднання 
краю з Рад. Україною. Комуністи 
і сельробівці очолили масові агр. 
страйки, які пройшли 1928 в 7, а 
1929 — в 20 повітах, охопивши 
понад 50 тис. с.-г. робітників і 
трудящих селян. З травня 1928 
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по лютий 1930 з ініціативи комуніс¬ 
тів <С.> провів 139 масових сільс. 
віч, десятки антифашист, демонст¬ 
рацій. Через <С.» КПЗУ поширю¬ 
вала свій вплив на культур.-осв., 
спортивні та ін. масові орг-ції 
трудящих, залучаючи їх до рево- 
;поц. руху. Відомими діячами <«С.» 
були І. Довганик, П. Крайків- 
ський, К. Пелехатий та ін. Влада 
бурж.-поміщицької Польщі жор¬ 
стоко переслідувала сельробівців. 
15. IX 1932 уряд Ю. Пілсудського 
оголосив <С.> розпущеним, актив¬ 
них працівників його було заареш¬ 
товано. 
Літ.: Сизоненко Г. С. «Сельроб» у бо¬ 
ротьбі за возз’єднання. Львів, 1971; 
Васюта І. К. Селянський рух на Захід¬ 
ній Україні в 1919 — 1939 рр. Львів, 
1971. І. К. Васюта. 

4СЕЛЬ-РйБ» — газета «Україн¬ 
ського селянсько-робітничого со¬ 
ціалістичного об’єднання» (див. 
<Сельроб^). Видавалася з 18.IX 
1927 по 25.ІХ 1932 у Львові. Мо- 
білізовувала трудящих Зх. Ук¬ 
раїни на боротьбу за визволення 
від соціального і нац. гніту та за 
возз’єднання з УРСР. Видання її 
було припинено урядом бурж. 
Польщі.^ 
СЕЛЬСЙН [англ. зеЬуп, від зеїі^— 
сам і грец. абу (xрОVОс) — одночас¬ 
ний] — електрична машина змін¬ 
ного струму для синхронного пово¬ 
роту осей (валів) якого-небудь при¬ 
строю, які розміщені на певній 
віддалі і не зв’язані між собою 
механічно, або для генерування 
напруги, пропорційної куту не¬ 
погодження. Являє собою поворот¬ 
ний (обертовий) трансформатор, 
у якого при обертанні ротора 
плавно змінюється взаємна індук¬ 
тивність між його обмотками — 
збудження і синхронізації. Роз¬ 
різняють: С.-датчики, що надсила¬ 
ють керуючий електр. сигнал, С.- 
приймачі, які під впливом цього 
сигналу приводять у дію виконав¬ 
чий механізм, та диференційні С., 
що підсумовують керуючі сигнали. 
С. застосовують у системах контро¬ 
лю, керування, дистанційного ви¬ 
мірювання, в слідкуючих системах. 
СІЛЬСЬКИЙ Володимир Олек¬ 
сандрович [1 (13).X 18133, с. Вихи- 
лівка, тепер Ярмолинецького р-ну 
Хмельн. обл. УРСР — 18.11 1951, 
Київ] — укр. рад. геолог і геофі¬ 
зик, акад. АН УРСР (з 1939). 
Закінчив Київ, ун-т (1909). У 
1912—14 — асистент Варшавського 
ун-ту і викладач Вищих жіночих 
курсів (у Варшаві). У 1914—20 
викладав у Кисловодській гімна¬ 
зії. В 1922—28 — директор Нафт, 
ін-ту в м. Грозному, 1928—ЗО — 
нач. Грознафторозвідки. З 1935 — 
консультант Держ. геофіз. тресту 
СРСР. З 1939 — зав. відділом Ін-ту 
геол. наук АН УРСР. С. організу¬ 
вав кафедри геофізики у Львів, 
ун-ті і Львів, політех. ін-ті. Осн. 
праці присвячені питанням теор. 
і прикладної геофізики, розвідки 
нафт, родовищ, походження та 
міграції нафти, проблемам нафто¬ 
носності тер. України, Пн. Кавка¬ 
зу, Волго-Уральськоі нафтогазо¬ 
носної провінції. 
сільський Роман Юліанович 
(н. 21.V 1903, м. Сокаль, тепер 
Львів, обл.) — укр. рад. живопи¬ 
сець, засл. художник УРСР (з 
1982). В 1921—22 навчався у Львів. 

художньо-промисловій школі, 
1922—27 — у Краківській академії 
красних мистецтв. Твори: «Пей¬ 
заж» (1939), «Яхтклуб» (1949), 
«Карпатський пейзаж» (1951), «По¬ 
лонина» (1959), «Рибальська га¬ 
вань» (19Б2), «Сіті» (1965), «Ліс» 
(1967), серія чорногорських пейза¬ 
жів (1969—71), «В Карпатах» 
(1975), «Над Дністром» (1978), 
«Пейзажі з скиту Манявського» 
(1980); натюрморти. Картини збе¬ 
рігаються у Львів, музеї укр. мист. 
В 1947—74 викладав у Львів, ін-ті 
прикладного та декоративного 
мистецтва. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
Літ.: Сельський Роман Юліанович. 
Виставка творів. Проспект. Львів, 
1977. 
сільський Щасний (Фелікс; 
1852 — 20.V 1922) — укр. лікар- 
гінеколог і громадський діяч. Н. у 
Галичині. Навчався на мед. ф-ті 
Віденського ун-ту (з 1872). В 
1877 був заарештований (разом 
ЗІ. Я. Франком та М. І. Павли- 
ком) за участь у робітничому та 
соціалістичному русі. Після за¬ 
кінчення мед. освіти працював 
з 1882 лікарем у Львові і з 1919 — 
у Болехові (тепер Івано-Франків¬ 
ської обл.). Праці С. присвячені 
вивченню фізіології і патології 
матки. 
СЕМАНГИ (самоназва— мені, ме- 
нік, монік, менді) — група племен 
(джахай, сабуб, ланох, батег, мен- 
рі та ін.) на Пн. Малайзії і на Пд. 
Таїланду, найдавніше корінне на¬ 
селення лісів центр, частини п-ова 
Малакка, яке збереглося до наших 
днів. Чисельність — 5 тис. чол. 
(1978, оцінка). Мова належить 
до мон-кхмерських мов, близька 
до мови сеноїв. За віруваннями — 
анімісти (див. Анімізм). Осн. за¬ 
няття С.— мисливство, рибальст¬ 
во, збиральництво, частково зем¬ 
леробство. 
семантика (від грец. ат||^іаV- 
тікбд — означальний) — 1) Розділ 
лексикології, що займається вивчен¬ 
ням смислового значення лексич¬ 
них елементів — морфем і слів 
(див. Семасіологія). 2) Сенс, 
смисл, значення лексичних елемен¬ 
тів — морфем і слів. Окремі лек¬ 
сичні елементи означають поняття, 
а виразити ці поняття можуть 
лише цілі речення та їхні сполу¬ 
чення. 
Літ.: Аветян 3. Г. Смьісл и значе- 
ние. Ереван, 1979; Новое в зарубеж- 
ной лингвистике, в. 10. Лингвистиче- 
ская семантика. М., 1981. 

А. О. Білецький. 
СЕМАНТЙЧНИЙ ІДЕАЛГЗМ — 
суб’єктивно-ідеалістичний напрям 
у сучасній буржуазній філософії 
(гол. чин. у <ЗША); різновид нео¬ 
позитивізму. Виник у 30-х рр. 
20 ст. на грунті абсолютизації 
проблем семантики в логіці, особ¬ 
ливо проблем мови, аналізу від¬ 
ношення між знаком (словом) і 
його змістом. С. і. ігнорує об’єк¬ 
тивне походження змісту слова, 
вважаючи його довільно прийня¬ 
тим людьми. За С. і. зміст мови 
відображає не об’єктивно існуючу 
реальну дійсність, а факти суб’єк¬ 
тивного досвіду людей. С. і. запе¬ 
речує реальне значення заг. по¬ 
нять, наук, теорій. Абсолютизую- 
чи відносну незалежність логіко- 
синтаксичної структури мови від 
її змісту, можливість оперувати 

словами в певних межах незалежно 
від їхнього змісту (в математич¬ 
ній логіці, кібернетиці), семантич¬ 
ні ідеалісти неминуче приходять 
до відриву змісту науки від її 
об’єктивної основи — реального 
світу. На їхню думку, зміст наук. 
знання є наслідком прийняття до¬ 
вільної угоди (конвенції) між людь¬ 
ми (див. Конвенціоналізм). Тим 
самим С. і. заперечує наявність 
об’єктивної істини, що зумовлює 
його реакційну спрямованість. 
СЕМАР (Зешагсі) П’єр (15.11 1887, 
м. Верден-сюр-ле-Лу, деп. Сона 
і Луара — 7.III 1942, м. Евре) — 
діяч франц. і міжнар. робітн. ру¬ 
ху. Н. в робітн. сім’ї. За фахом — 
робітник-залізничник. У 1916 всту¬ 
пив до Франц. соціалістичної пар¬ 
тії, почав брати участь у профспіл¬ 
ковому русі. Один із засновників 
Французької КП (ФКП; 1920). 
У 1921—22 — ген. секретар проф¬ 
спілки залізничників. Учасник II 
конгресу Профінтерну (1922), під 
час перебування в Москві був прий¬ 
нятий В. І. Леніним. З 1924 — член 
ЦК і ПолітбюроЦК ФКП. В 1924— 
ЗО — ген. секретар ФКП. В 1924— 
35 — член ВККІ. В 1922—24 і 1933 
— 36 — ген. секретар унітарної 
профспілки залізничників. З 1936 
— ген. секретар Об’єднаної феде¬ 
рації залізничників Франції і Ал- 
жіру, член Адм. комісії Заг. кон¬ 
федерації праці. Не раз зазнавав 
арештів. У 1939 заарештований за 
належність до ФКП і 1940 засуд¬ 
жений до З років ув’язнення. Був 
виданий урядом <Віші> нім.-фа¬ 
шист. окупантам і розстріляний. 
семАранг — місто в Індонезії, 
на пн. узбережжі о. Ява, адм. ц. 
провінції Центр. Ява. Мор. порт, 
вузол з-ць і автошляхів. 647 тис. 
ж. (1971). Розвинуті текст, промис¬ 
ловість і переробка с.-г. сирови¬ 
ни на експорт (тютюн, кава, чай 
тощо). Бавовняна ф-ка, дерево- 
обр. з-д; судноремонт. Кустарні 
промисли (у т. ч. вироби, н^од- 
них духових інструментів, меблів, 
різьблення на дереві). Значний 
центр торгівлі с.-г. продуктами. 
СЕМАСІОУКЗПЯ (від грец. ат|Ца- 
аїа — значення, смисл і Хбуо^ — 
слово, мова) — 1) Розділ мово¬ 
знавства, який досліджує сми¬ 
слову сторону мови, протистав¬ 
лену чуттєво сприйманій стороні 
мови, її звуковому, акустично¬ 
му чи графічному оформленню. 
С. вивчає не лише семантику 
окремих лексичних елементів — 
морфем і слів, а й семантику гра¬ 
матичних елементів — форм слів, 
граматичних морфем. Основи С. 
остаточно не розроблено. Найпро¬ 
стішим шляхом вивчення мовного 
матеріалу є шлях від форми до 
змісту, бо зміст і форма в мові 
становлять діалектичну єдність. 
Якщо форма вивчається в нероз¬ 
ривному зв’язку зі змістом, то 
для окремої мови відпадає потре¬ 
ба в спец, науці про зміст. При 
паралельному дослідженні всіх 
мов світу потрібна заг. С., що вис¬ 
вітлює проблему зв’язку мови й 
мислення. 2) Наука про смислове 
значення лексичних елементів — 
морфем і слів, яка в основному 
збігається з лексикологією. Дея¬ 
кі вчені обмежують С. вченням 
про смислові зміни (смисловий 
розвиток) лексичних елементів — 

СЕМАСІОЛОГІЯ 

В. О. Сельський. 

П. Семар. 

Р. Ю. Селт-ський. На¬ 
тюрморт. 30-і роки 20 
ст. Львівський музей 
українського мистецтва. 
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М. о. Семашко. 

С. Семдоо. 

М. І. СемеДко. 

М. П. Семененко. 

внутрішнім (безафіксним) слово¬ 
твором. С. у цьому розумінні, 
як і етимологія, нерозривно по¬ 
в’язана з лексикологією. 
Літ.: Звегинцев В. А. Семасиология. 
М., 1957; Медникова 3. М. Значение 
слова и методи его описання. М., 
1974; Язьїковне значення. Л., 1976; Те- 
лия В. Н. Типи язикових значений. 
М., 1981. А. О. Білецький. 
СЕМАФСЗР (від грец. алца — 
знак, сигнал і срорб^ — носій) — 
1)С. залізничний — щогла 
з 1—З рухомими крилами, розмі¬ 
щенням яких машиністові локомо¬ 
тиву подається сигнал про дозвіл 
або заборону руху чи зміну швид¬ 
кості. За певних умов (вночі, при 
поганій видимості) сигнали сема¬ 
фора (мал.) доповнюють відпо¬ 
відними сигнальними вогнями. С. 
встановлюють на залізницях, де не¬ 
має системи автоблокування. 2) С. 
морський (річковий) — 
сигнальна щогла з реєм (брусом), 
встановлювана на ділянках шляху, 
де суднам дозволяється рухатися 
тільки в одному напрямі. 3) С. 
прапорний — спосіб зорової 
сигналізації і зв’язку, за яким 
букви, цифри або службові сиг¬ 
нали (російську або ін. семафор¬ 
ну азбуку) передають відповід¬ 
ними положеннями чи рухом рук 
(з прапорцями) сигнальника. 
семАшко Микола Олександро¬ 
вич [8 (20).ІХ 1874, с. Ливенське, 
тепер Липец. обл.— 18.V 1949, 
Москва] — рад. партійний і дер¬ 
жавний діяч, один з організаторів 
рад. охорони здоров’я, акад. АМН 
СРСР (з 1944) і АПН РРФСР (з 
1945). Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1893. Закінчив (1901) мед. 
ф-т Казанського ун-ту і працював 
земським лікарем. За участь у 
революц. русі був заарештований 
(1895, 1905, 1906). Емігрував до 
Женеви (1906), де вперше зустрів¬ 
ся з В. І. Леніним. У Парижі 
(1908) був секретарем Закордон¬ 
ного бюро ЦК більшовицької пар¬ 
тії. У вересні 1917 повернувся 
до Москви, де брав участь у підго¬ 
товці Жовтн. збройного повстання. 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції — зав. медико-сан. від¬ 
ділом Моск. Ради робітничих та 
солдатських депутатів; з 1918 по 
1930 — народний комісар охорони 
здоров’я РРФСР; з 1930 — на 
відповід. роботі у ВЦВК; 1921— 
49 — проф., зав. кафедрою со¬ 
ціальної гігієни мед. ф-ту Моск. 
ун-ту (з 1930 1-й Моск. мед. ін-т); 
1945—49 — директор Ін-ту шкіль¬ 
ної гігієни АПН РРФСР, одночас¬ 
но 1947—49 — Ін-ту організації 
охорони здоров’я та історії меди¬ 
цини АМН СРСР, якому 1949 
присвоєно ім’я М. О. Семашка. 
З 1946 С. очолював комісію АМН 
СРСР по вивченню санітарних 
наслідків Великої Вітчизн. війни. 
Наук, праці С. присвячені питан¬ 
ням теорії, організації та історії 
охорони здоров’я й соціальної гі¬ 
гієни; автор кількох літературних 
нарисів, зокрема праці про Т. Г. 
Шевченка та спогадів про В. І. 
Леніна. Нагороджений орденом 
Леніна, орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. 
СЕМБ£Н (ЗетЬспе) Усман (н. 
1923, Зігіншор, Сенегал) — сенег. 
письменник, кіносценарист і режи¬ 
сер. Пише франц. мовою і мовою 
волоф. Під час 2-ї світової війни 

боровся проти фашизму. В 1946— 
58 — докер у Марселі. З 1960 живе 
в Сенегалі. В першому романі 
<Чорний докер» (1956) виступив 
проти расової дискримінації. Ак¬ 
туальні соціальні проблеми афр. 
дійсності порушив у романі < Бать¬ 
ківщина моя, прекрасний мій на¬ 
роді» (1957), зб. оповідань <Люди¬ 
на з Вольти» (1962), двох повіс¬ 
тях, об’єднаних у кн. <Вехі-Чіо- 
сане, або Незаконнонароджена» 
(1965), повісті чХала» (1973). Ма¬ 
совий героїзм сенег. народу оспі¬ 
вав у романі -«Божі стеблинки» 
(1960). Гол. герої роману чХар- 
маттан — гарячий вітер» (1964) — 
діячі Фронту боротьби за незалеж¬ 
ність і його ядра — революц. 
партії. Поетичні твори С. пройня¬ 
ті любов’ю до батьківщини, спов¬ 
нені інтернаціоналізму, ненависті 
до імперіалізму й колоніалізму. 
Створив худож. фільми чЛюдина 
з візком» (1963), чЧорношкіра 
3...» (1966), чХала» (1967), чПош- 
товий переказ» (1968), чЕмітай» 
(1971) тощо. 
Те.: Укр. перекл.— Божі стеб¬ 
линки. К., 1963; Рос. перекл.— 
Сьін Сенегала. М., 1958; Родина моя, 
прекрасний мой народі М., 1959; 
Тростинки господа бога. М., 1962; 
Новьіе страницьі. Рассказм и стики. 
М., 1964; Харматтан — горячий ветер. 
М., 1966. В. К. Кухалашвілі. 
СЕМД^Р Семен (справж. прізв., 
ім’я та по батькові — Дорошенко 
Симон Зіновійович; 1888, Херсон¬ 
щина— 12. VIII 1938, Сімферо¬ 
поль) — укр. рад. драм, актор і 
режисер. Працював у трупі Чиби- 
сова в м. Олександрія на Херсон¬ 
щині (1910—13), Театрі товари¬ 
ства <Руська бесідам у Львові 
(1914), укр. театрі м. Катериносла¬ 
ва (тепер Дніпропетровськ; 1915— 
17), ^Молодому театрів (1918— 
19), Першому театрі Української 
Радянської Республіки ім. Шев¬ 
ченка (1920—21), Незалежному 
театрі у Житомирі (1921—22), 
Харків, драм, театрі ім. І. Франка 
(1923—26, з перервою). Був ху¬ 
дож. керівником пересувної театр, 
майстерні в Криму (1927—32). 
Серед ролей — Назар (чНазар 
Стодоля» Шевченка), Годвінсон 
(чУ пущі» Лесі Українки), Зем- 
ляника (чРевізор» М. Гоголя), Са- 
тін (чНа дні» М. Горького), Тере- 
зій (чЦар Едіп» Софокла). Виста¬ 
ви: чКоролівський цирульник» А. 
Луначарського, чОгні Іванової но¬ 
чі» Г. Зудермана, чДоктор Шток- 
ман» Г. Ібсена, чУрієль Акоста» 
К. Гуцкова (у двох останніх грав 
гол. ролі) та ін. 

П. К. Медведгас. 
сем£вський Василь Іванович 
[25.XII 1848 (6.1 1849), м. Полоцьк, 
тепер Вітеб. обл.— 21.IX (4.Х) 
1916, Петроград] — рос. історик 
ліберально-народницького напря¬ 
му. В 1872 закінчив істор.-філоло¬ 
гічний ф-т Петерб. ун-ту. В 1882— 
86 — приват-доцент цього ун-ту, 
був звільнений за антимонархічний 
зміст своїх лекцій. Брав активну 
участь у громад, житті, протестах 
петерб. інтелігенції цроти репре¬ 
сій царизму. З 1906 — член партії 
народних соціалістів. З 1913 — 
один із засновників і редакто¬ 
рів журн. чГолос минулого». Вив¬ 
чав історію селянства, робітн. кла¬ 
су, визвольного руху в Росії, в 
т. ч. на Україні. Автор першого 

дослідження про Кирило-Мефо- 
діївське товариство, розвідок про 
його діячів — Т. Г. Шевченка, 
М. І. Костомарова, М. І. Гулака. 
Праці С. зберігають певне значен¬ 
ня як зведення достовірного фак¬ 
тичного матеріалу. 
Літ.: История исторической науки в 
СССР. Дооктябрьский период. Биб- 
лиография. М., 1965; Критский Ю.М. 
В. И. Семевский и цензура, чИстория 
СССР». 1970, № 3. 
С Е М Е И КО Микола Іларіоно 
вич (25.ПІ 1923, м. Слов’янськ, 
тепер Донец. обл.— 20. IV 1945, 
Східна Пруссія) — рад. військ, 
льотчик-штурмовик, гвардії ка¬ 
пітан, ДВІЧІ Герой Рад. Союзу 
(квітень, червень 1945). Член Ко¬ 
муністичної партії з 1943. В Рад. 
Армії з 1940. Під час Великої Віт¬ 
чизн. війни 1941—45 був команди¬ 
ром екіпажу, ланки, ескадрильї 
1 штурманом гвард. штурмового 
авіац. полку на Пд., 4-му Укр. 
і 3-му Білорус, фронтах. Особисто 
здійснив 227 бойових вильотів. За¬ 
гинув у бою. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, 4 орденами Червоно¬ 
го Прапора, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
сем£н ол£лькович (р. н. 
невід.— п. 1470) — останній київ¬ 
ський удільний князь (1455—70). 
Правнук великого лит. князя Оль- 
герда, син київ, князя Олелька 
Володимировича. Спираючись на 
місц. укр. феодалів, прагнув роз¬ 
ширити автономію Київського кня¬ 
зівства, що перебувало під вла¬ 
дою Великого князівства Литовсь¬ 
кого. Підтримував опозицію лит. 
феодалів проти польс. короля 
Казимира IV. Вів боротьбу проти 
нападів Крим, татар на укр. землі. 
Після смерті С. О. польс.-лит. 
уряд остаточно ліквідував Київ¬ 
ське князівство. 
СЕМЕН£НКО Микола Пантелей¬ 
монович [н. З (16).XI 1905, м. Ма¬ 
ріуполь, тепер м. Жданов Донец. 
обл. УРСР] — укр. рад. геолог, 
акад. АН УРСР (з 1948), засл. 
діяч науки УРСР (з 1957). Член 
КПРС з 1932. Закінчивши Дніпроп. 
гірничий ін-т (1927), працював 
викладачем цього ін-ту (з 1937 — 
зав. кафедрою), одночасно (1937— 
41) — професор Дніпроп. ун-ту. 
В 1941—42 — зав. кафедрою Ін-ту 
кольорових металів у м. Орджо- 
нікідзе, 1942—44 — зав. кафедрою 
Ірк. гірничо-металург. ін-ту, 1944 
—69 — зав. відділом Ін-ту геол. 
наук АН УРСР, одночасно (1944— 
53) — професор Київ, ун-ту. В 
1948—50 — акад.-секретар Прези¬ 
дії АН УРСР, 1950—70 — віце- 
президент АН УРСР. Організатор 
і перший директор (1969—77) Ін-ту 
геохімії і фізики мінералів АН 
УРСР, з 1969 — зав. відділом 
цього ін-ту. Голова Укр. к-ту за¬ 
хисту миру (1951—65). Осн. пра¬ 
ці — з питань петрографії, теорії 
метаморфізму і метасоматизму, 
геології й геохронології докембрію, 
проблем металоносності та струк¬ 
тур рудних родовищ, походження 
континентальної земної кори і лі¬ 
тосфери, теор. основ планетарної 
геохімії. Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми, срібною медаллю Всесвітньої 
Ради Миру. Держ. премія УРСР, 
1973. Премія ім. В. І. Вернадсько- 
го АН УРСР, 1981. 

В. М. Квасниця- 
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СЕМЕНЙХІН Володимир Сергі¬ 
йович [н. 27.1 (9.II) 1918, м. Су¬ 
ми] — рад. вчений у галузі авто¬ 
матизованих систем управління, 
автоматики і телемеханіки, акад. 
АН СРСР (з 1972), Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1981). Член 
КПРС з 1945. Закінчив (1941) 
Моск. енергетичний ін-т, працю¬ 
вав на приладобуд. з-дах. З 1963 — 
керівник н.-д. орг-цій, водночас 
(з 1966) — професор Моск. ін-ту 
радіотехніки, електроніки й авто¬ 
матики. В 1971—74 — заст. міні¬ 
стра радіопромисловості СРСР. 
Осн. праці — в галузі автомати¬ 
зованих систем управління і спец, 
приладобудування. Нагородже¬ 
ний двома орденами Леніна, інши¬ 
ми орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1970, 1976. 
СЕМ£НІВКА — селище МІСЬКО 
го типу Полтав. обл. УРСР, рай¬ 
центр. Залізнична ст. Веселий 
Поділ. 7,9 тис. ж. (1982). Виникла 
в кін. 17 ст. Рад. владу проголоше¬ 
но в кінці січня 1918. З 1938 С. — 
с-ще міськ. типу. У С.— Весело- 
подільський цукр., мол. та хліб¬ 
ний з-ди, млин, харчосмакова ф-ка, 
райсільгосптехніка, райсільгосп- 
хімія, міжгосп. підприємство по 
вироби, яловичини, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. 2 заг.- 
осв. та музична школи, лікарня. 
2 будинки культури, кінотеатр, 
5 бібліотек. 
СЕМбНІВКА — місто Черніг. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Ревні 
(бас. Десни). Залізнична станція. 
Засн. як козац. слобода у 80-х рр. 
17 ст. на тер. Стародубського пол¬ 
ку. В 1901 в С. створено с.-д. гурт¬ 
ки. В 1903 вони об’єдналися в с.-д. 
орг-цію під назвою ^Партія ,,Иск- 
рьГ‘». Рад. владу проголошено в 
грудні 1917. В роки Великої Віт- 
чизн. війни в період, нім.-фашист, 
окупації (25.VIII 1941—22.ІХ 1943) 
в С. діяв підпільний райком пар¬ 
тії. З 1958 С.— місто. У С.—де- 
ревообр., крохмальний, мол., ас¬ 
фальтовий з-ди, експерименталь¬ 
на взут. ф-ка, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, міжколг. буд. 
орг-ція, лісгоспзаг, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. 5 заг.-осв. 
та музична школи, лікарня, полі¬ 
клініка. 2 будинки культури, 2 
клуби, бібліотека, краєзнавчий 
музей. 
В С. народилися рад. військ, 
діяч В. М. Примаков, льотчик, 
двічі Герой Радянського Союзу 
В. В. Сенько. 
СЕМЕНІ ВСЬКИЙ РАЙбН — 
у зх. частині Полтав. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 1,3 тис. 
км^. Нас. 42,2 тис. чол. (1982). У 
районі — 68 населених пунктів, 
підпорядкованих селищній і 18 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— смт Семенівка. 
На Зх. район омивається Кре¬ 
менчуцьким водосховищем. С. р. 
розтащований в межах Придні¬ 
провської низовини. Корисні ко¬ 
палини: торф, мфгель. Є джере¬ 
ла мінеральних вод. Річки — Су¬ 
ла (на пн.-зх. межі району) та 
Хорол (бас. Дніпра). Біляківське 
водосховище. Грунти в основ 
йому чорноземні та чорноземно- 
лучні солончакуваті й солонцю¬ 
ваті. Лежить у лісостеповій зоні. 
Ліси і лісосмуги (ясен, клен, 
дуб, акація) займають 2,8 тис. га. 

Найбільщі пром. підприємства: 
цукр. з-д, харчосмакова фабрика 
(в Семенівці). Комбінат поб^уто- 
вого обслуговування (Семенівка), 
4 будинки побуту. Спеціалізація 
с. г.— землеробство зерново-буря¬ 
ківничого і тваринництво м’ясо- 
мол. напрямів. Площа с.-г. угідь 
1981 становила 97,6 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 75,8 тис. га, сіножаті 
і пасовища — 20,6 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, ячмінь, 
кукурудза, кормові, горох, цукр. 
буряки, соняшник, овочеві. Ско¬ 
тарство, свинарство, вівчарство, 
птахівництво. У С. р.— 21 колгосп, 
З радгоспи, дослідно-селекційна 
станція (с. Веселий Поділ), між¬ 
госп. підприємство по вироби, 
яловичини, райсільгосптехніка з 
виробничим відділенням, райсіль¬ 
госпхімія. Залізнична ст. Веселий 
Поділ. Автомоб. шляхів — 601 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 202 
км. У районі — 44 заг.-осв. та му¬ 
зична школи; 50 лік. закладів, у 
т. ч. 7 лікарень. 46 клубних уста¬ 
нов, кінотеатр, 56 кіноустановок, 
50 б-к. У с. Веселому Подолі С. р. 
народився укр. поет Л. І. Глібов, 
у с. Оболоні — укр. скульптор 
Л. В. Позен та укр. рад. графік 
Т. А. Лящук, у с. Жовтневому — 
укр. рад. літературознавець І. Н. 
Капустпянський. У С. р. видається 
газ. < Комуністичним шляхом► (з 
1930). в. С.^Калашник. 
СЕМбНІВСЬКИИ РАИбН — на 
Пн. Сх. Черніг. обл. УРСР. Ут¬ 
ворений 1923. Площа 1,5 тис. км^. 

Нас. 32,4 тис. чол. (1982). У рай¬ 
оні — 89 населених пунктів, підпо¬ 
рядкованих міській і 15 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — м. 
Семенівка. Поверхня району — 
хвиляста рівнина. Корисні копа¬ 
лини: торф, пісок, глина. Річки 
— Снов, Ревна, Слот, Ірванець 
(усі — бас. Десни). Грунти в ос¬ 
новному дерново-підзолисті. Роз¬ 
ташований в зоні мішаних лісів. 
Ліси (сосна, береза, дуб, осика) 
займають 50,4 тис. га. Найбільші 
пром. підприємства: семенівські 
експериментальна взут. фабрика, 
деревообр., крохмальний і мол., 
Іванівський льонообр. та Ірван- 
цівський торфобрикетний (с. Ку¬ 
ти Перші) з-ди. Комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Семенівка), 
2 будинки побуту. Осн. напрям 
розвитку с. г. району— вирощуван¬ 
ня зернових, льону та картоплі у 
поєднанні з м’ясо-мол. тваринницт¬ 
вом. Площа с.-г. угідь 1981 стано¬ 
вила 82,6 тис. га, у т. ч. орні зем¬ 

лі — 58,2 тис. га, сіножаті й пасо¬ 
вища — 23,9 тис. га. Гол. культу¬ 
ри: озиме жито, озима пшениця, 
овес, ячмінь, кормові, льон, кар¬ 
топля. Скотарство, свинарство, вів¬ 
чарство, птахівництво, конярство. 
У С. р.— 19 колгоспів, радгосп, 
райсільгосптехніка, райсільгоспхі¬ 
мія. Залізничні станції: Семенівка, 
Угли-Завод. Автомоб. шляхів — 
264 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 134 км. У районі — 31 заг.- 
осв. та музична школи; 29 лік. 
закладів, у т. ч. 6 лікарень. 14 6у- 
динків культури, 29 клубів, 52 кі¬ 
ноустановки, 35 б-к; музеї: крає¬ 
знавчий (Семенівка) та партизан¬ 
ської слави (в урочищі Хомутів- 
щина Машівського лісництва). У 
с. Жадовому С. р. народився укр. 
рад. терапевт Т. Т. Глухенький, 
у с. Погорільцях — юний учасник 
партизанського руху на Україні під 
час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 В. І. Коробко. У С. р. видається 
газ. чКрасное знамя> (з 1932). 

^ М. В. ГРишко. 
СЕМбНКІВСЬКЕ ПОСИЛЕН¬ 
НЯ—слов’янське поселення 2-ї пол. 
1-го тис. н. е., виявлене на правому 
березі Пд. Бугу на околиці с. Се- 
менків Немирівського р-ну Вінн. 
обл. Розкопками, що провадилися 
1959—62, відкрито залишки 29 
напівземлянкових жител з печа- 
ми-кам’янками, залізоплавильних 
печей, госп. ями. На поселенні 
знайдено горщики біконічної або 
опуклобокої форми, залізні ножі, 
серп, кінські вудила, наконечники 
стріл, ливарні форми з крейдяних 
брусків, прикраси, кістки домаш¬ 
ніх тварин тощо. Наявність двох 
культурних шарів на поселенні 
свідчить про дворазове його засе¬ 
лення слов’янами. п. 1. Хавлюк. 
СЕМЕНКд Михайло (Михайль) 
Васильович [19 (ЗІ).ХІІ 1892, с. 
Кибинці, тепер Миргородського 
р-ну Полтав. обл.— 24.X 1937] — 
укр. рад. поет. Навчався у Петерб. 
психоневрологічному ін-ті. Літ. 
діяльність почав 1913. В зб. пое¬ 
зій чКверофутуризм»> (1914) ви¬ 
ступив як представник укр. футу¬ 
ризму. Один із організаторів і 
учасників літ. угруповань <Аспан- 
фут>, Комункульт, <Нова гене¬ 
раціям. У поемах чТов. Сонце» 
(1919), чВесна», чСтеп» (обидві — 
1925) оспівав Велику Жовтн. 
соціалістич. революцію. Однак реа¬ 
лістичним тенденціям у творчості 
С. заважали формалістичне шту¬ 
карство (зб. чКобзар», 1924), за¬ 
перечення класичної спадщини то- 

СЕМЕНКО 

В. С. Семенихін. 

Залізничний семафор. 
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СЕМЕНОВ 

Г. Г. Семенов. 

М. МІ Семенов. 

К. С. Семенова. Порт' 
рет роботи К. П. Ьрюл- 
лова. 1836. Централь¬ 
ний театральний музей 
імені О. О. Бахруши- 
на в Москві. 

ЩО. Згодом С. самокритично оці¬ 
нив свої формалістичні збочення 
в л-рі (вірш ««Починаю рядовим», 
1932). 
Те.: Дві поезофільми. К., 1919; Су¬ 
часні вірші. X., 1931; Китай в огні. 
X.. 1932: Вибрані твори. К., 1936. 

СЕМЄНОВ Борис Олександрович 
(22.1 1890—29.x 1937) — рад. 
парт. діяч. Член Комуністичної 
партії з 1907. Н. у Петерб. губ. 
в робітн. сім’ї. За революц. діяль¬ 
ність 1909 заарештований і засла¬ 
ний в Ірк. губ. В 1917—22 — на 
відповідальній парт, роботі в Пе¬ 
трограді, голова Петроград, губ. 
надзвичайної комісії. У 1925—27— 
перший секретар Луган., з 1927 — 
Дніпроп. окружкомів КП(б)У. В 
1931—34 — другий секретар Серед- 
ньоазіат. бюро ВКП(б), 1934—36 — 
перший секретар Крим., а потім 
Сталінгр. обкомів ВКП(б). На 
XIV—XVII з’їздах ВКП(б) оби¬ 
рався кандидатом у члени ЦК, на 
IX—XI з’їздах КП(б)У — членом 
ЦК. З 1925 — кандидат у члени 
Політбюро, 1927—31 — член По- 
літбюро ЦК КП(б)У. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна. 
СЕМЕНОВ Валентин Петрович 
(н. 17.XII 1933, Севастополь) — 
укр. рад. піаніст, концертмейстер, 
педагог, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1977). Член КПРС з 1959. Після 
закінчення 1957 Одес. консерва¬ 
торії ім. А. В. Нежданової працю¬ 
вав викладачем (з 1960 — дирек¬ 
тором) Одес. середньої спец. муз. 
школи-інтернату ім. П. С. Столяр¬ 
ського, з 1967 — худож. керівни¬ 
ком Одес. філармонії; з 1977 — 
директор Одеського театру опе¬ 
ри та балету. При Одес. філармо¬ 
нії з ініціативи С. створено ор¬ 
кестр укр. нар. інструментів, два 
інструментальних квартети. С.— 
один з організаторів Всесоюз. 
муз. фестивалів ««Дунайська весна» 
(Одес^). К. о. Силіна. 
СЕМЕНОВ Георгій Гнатович [н. 
24.VIII (6.ІХ) 1912, м. Макіївка, 
тепер Донец. обл.] — укр. рад. 
актор, нар. арт. УРСР (з 1973). 
Навчався в Ленінгр. технікумі 
сценічних мистецтв. З 1929 пра¬ 
цював у театрах Артемівська, Киє¬ 
ва, Павлодара, Миколаєва, Хмель¬ 
ницького, Кіровограда. У 1940— 
52 і з 1959 — в Кіровогр. укр. 
муз.-драм, театрі ім. М. Л. Кро- 
пивницького. Серед ролей — Мико¬ 
ла За дорожний (««Украдене щастя» 
Франка), Мартин Боруля (одно¬ 
йменна п’єса Карпенка-Карого), 
Микита (««Дай серцю волю, заведе 
в неволю» Кропивницького), Га¬ 
лушка (««В степах України» Кор¬ 
нійчука), Тарас Бульба (за одно¬ 
йменним твором М. Гоголя), Расп- 
люєв (««Весілля Кречинського» Су- 
хово-Кобиліна), Лір (««Король Лір» 
Шекспіра). Нагороджений орденом 

««Знак Пошани». 
СЕМЕНОВ Микола Миколайович 
[н. З (15).IV 1896, Саратов] — рад. 
фізик і фізикохімік, акад. АН 
СРСР (з 1932), громадський діяч, 
двічі Герой Соціалістичної Праці 
(1966, 1976). Член КПРС з 1947. 
Закінчив Петроград, ун-т (1917). 
Учень А. Ф. Йоффе. З 1920 — 
зав. лабораторією, а потім — зав. 
юідділом Ленінір. фіз.-гех. ін-ту 
Сна базі цього відділу пізніше ви¬ 
ник Ін-т хім. фізики АН СРСР). 
Одночасно (з 1928) викладав у 

Ленінгр. політех. ін-ті. З 1931 — 
директор Ін-ту хім. фізики АН 
СРСР; одночасно (з 1944) — профе¬ 
сор Моск. ун-ту. Член Президії 
АН СРСР (з 1957). У 1957—63 — 
акад.-секретар Відділення хім. 
наук АН СРСР; 1963—71 — віце- 
президент АН СРСР. Один з твор¬ 
ців нової науки — хімічної фізи¬ 
ки. Відкрив хім. розгалужені лан¬ 
цюгові реакції. Створив заг. кіль¬ 
кісну теорію нерозгалужених, роз¬ 
галужених і вироджено-розгалу- 
жених ланцюгових реакцій. Вста¬ 
новив механізм багатьох складних 
ланцюгових процесів, вивчив вла¬ 
стивості вільних атомів і радика¬ 
лів та ін. Член Радянського пагу- 
ошського к-ту (з 1964). Кандидат 
у члени ЦК КПРС 1961—66. Де¬ 
путат Верховної Ради СРСР 5— 
7-го скликань. Нагороджений 9 
орденами Леніна, орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1941, 
1949. Нобелівська премія, 1956. 
Ленінська премія, 1976. Золота 
медаль ім. М. В. Ломоносова АН 
СРСР, 1969. 
Те.: Цепиьіе реакции. М.—Л., 1934; 
О некоторьгх проблемах химической 
кинетики и реакционной способности. 
М., 1958. 
Літ.: Зманузль Н. М. Николай 
Николаевич Семенов. [Биобиблиогра- 
фический указатель]. М., 1966. 
СЕМЕНОВ Олексій [рр. н. і см. 
невід.] — керівник селянського ру¬ 
ху 1826 в Уманському пов. Київ, 
губ., солдат 2-го батальйону Дні¬ 
провського піхотного полку. По¬ 
ходив з селян с. Хмельова Орл. губ. 
Повертаючись у січні 1826 з тимча¬ 
сової відпустки у свій полк, що 
перебував у містечку Соколівці 
(тепер село Жашківського р-ну 
Черкас, обл.), С. зробив спробу 
підняти повстання селян у с. Око¬ 
пі (тепер Гребінківського р-ну 
Полтав. обл.), яка виявилася не¬ 
вдалою. В квітні того самого року 
С. очолив масовий антикріпосниць¬ 
кий сел. рух, який охопив Мошу- 
рів, Іваньки та ін. села Умансько¬ 
го пов. (див. Мошурівське селянсь¬ 
ке заворушення 1826). Царський 
уряд жорстоко придушив селянсь¬ 
кий рух. С. засуджено до смертної 
кари, яку було замінено покаран¬ 
ням канчуками й засланням на 
каторгу. 
СЕМЕНОВА Катерина Семенівна 
[7 (18).ХІ 1786— 1 (ІЗ).ІІІ 1849, 
Петербург] — рос. актриса. Доч¬ 
ка кріпачки. Закінчила Петерб. 
театр, уч-ще (клас І. Дмитревсько- 
го). В 1803 успішно дебютувала 
на сцені придворного театру, 1805 
С. було зараховано до його складу. 
Прославилась у трагедійних ролях 
у виставах за п’єсами російських 
[Антігона, Моїна (««Едіп у Афі 
нах», ««Фінгал» Озерова)] та зару¬ 
біжних [Іфігенія, Федра (««Іфіге 
нія в Авліді», ««Федра» Расіна); 
Меропа ( «Меропа» Вольтера)] 
драматургів. Високу оцінку твор¬ 
чості С. дав О. Пушкін (у ст. 
««Мої зауваження про російський 
театр»). У 1826 залишила сцену, 
зрідка брала участь в аматор¬ 
ських виставах. 
СЕМЕНОВА Марина Тимофіївна 
[н. ЗО.У (12.УІ) 1908, Петербург] — 
рос. рад. артистка балету і педа¬ 
гог, нар. арі. СРСР (з 1975). У 1925 
закінчила Ленінір. хореографічне 
уч-ще (клас А. Ваганової). В 1925— 

ЗО — солістка Ленінгр. театру опе¬ 
ри та балету, 1930—52 — Великого 
театру СРСР. Партії: Одетта- 
Оділлія (««Лебедине озеро» Чай- 
ковського), Раймонда (««Раймон- 
да» Глазунова), Нікія, Кітрі 
(<Баядерка», ««Дон Кіхот» Мінку- 
са), Есмеральда (««Есмеральда» Пу- 
ньї). Панночка (««Тарас Бульба» 
Соловйова-Сєдого). В 1954—60 ви¬ 
кладала в Моск. хореографічному 
уч-щі, з 1953 — педагог-репетитор 
Великого театру СРСР, одночасно 
з 1960 — викладач відділення пе¬ 
дагогів хореографії у Держ. Ін-ті 
театрального мистецтва (Москва). 
Держ. премія СРСР, 1941. 
СЕМ £новського ПбЛКУ 
ПОВСТАННЯ 1820 — виступ сол¬ 
датів лейб-гвардії Семеновського 
полку в Петербурзі в жовтні 1820 
проти сваволі командирів і мушт¬ 
ри. 16 (28).X 1-а рота від імені 
всього полку звернулася до началь¬ 
ства із скаргою на жорстоке пово¬ 
дження з солдатами нового коман¬ 
дира полку. 17 (29).Х роту обма¬ 
ном роззброїли, вивели з казарм 
і ув’язнили в Петропавловській 
фортеці. Дії 1-ї роти підтримали 
солдати всього полку. В казармах 
розповсюджувалися рукописні про¬ 
кламації. Повстання було жорсто¬ 
ко придушено, полк розформовано, 
а потім сформовано заново. 9 
оачинщиків» було відправлено на 
каторгу, багатьох солдатів пере¬ 
ведено до віддалених гарнізонів. 
С. п. п. було першим значним ан¬ 
тиурядовим виступом в армії. 
С Е М £ Н О в-тя н-ш А не ький 
Веніамін Петрович [27.III (8.IV) 
1870, Петербург — 8.II 1942. Ле¬ 
нінград] — рад. статистик і гео¬ 
граф. Син П. П. Семенова-Тян- 
Шанського. В 1893 закінчив Пе¬ 
терб. ун-т. У 1919—37 — профе¬ 
сор Ленінгр. (до 1924 — Петро¬ 
градського) ун-ту та ін. вищих 
навч. закладів міста, одночасно 
директор Центр, геогр. музею в 
Ленінграді. Секретар гол. пере¬ 
писної комісії Бсерос. перепису 
(1897). В 1918—32 — голова від¬ 
ділення статистики Всесоюзного 
геогр. т-ва. За його редакцією 
видано багатотомну працю ««Росія. 
Повний географічний опис нашої 
батьківщини» (1899—1914); автор 
дослідження ««Торгівля і про¬ 
мисловість Європейської Росії по 
районах» (вип. 1—12, СПБ, 1902— 
11). У 1922 почав складати карти 
густоти населення Європ. частини 
(вийшло 47 аркушів). Проводив 
геол. дослідження в бас. р. Уралу 
та в ряді областей Європ. Росії. 
С Е М £ НО В-ТЯ Н-Ш Ан ськ и й 
(до 1906 — Семенов) Петро Петро¬ 
вич [2 (14).І 1827, маєток біля с. 
Урусово, тепер Чаплигінського 
р-ну Липец. обл. РРФСР — 26.11 
(11.III) 1914, Петербург] — рос. 
географ, статистик, громад, діяч, 
почесний член Петерб. АН (з 1873). 
Віце-президент Рос. геогр. т-ва 
(1873—1914). У 1848 закінчив Пе¬ 
терб. ун-т. З 1849 вів експеди¬ 
ційні дослідження на Сх.-Євро¬ 
пейській рівнині. В 1853—55 вив¬ 
чав географію і геологію в Німеччи¬ 
ні, Швейцарії, Італії та Франції. 
В 1856—57 здійснив подорожі на 
Тянь-Шань. Організатор багатьох 
рос. експедицій до Середньої та 
Центр. Азії (М. М. Пржеваль- 
ського, Г. М. Потаніна та ін.). В 
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1864—74 керував Центр, статистич¬ 
ним к-том, 1874—97 — Статистич¬ 
ною радою. Автор праць з геогра¬ 
фії та статистики, зокрема «Гео¬ 
графічно-статистичного словника 
Російської імперії» (тт. 1—5, 
1863—85). Під його керівництвом 
створено 19-томне видання «Росія. 
Повний географічний опис нашої 
батьківщини» (1899—1914), 7-й та 
14-й томи якого присвячено Украї¬ 
ні. Екон. і статистичними роботами 
С.-Т.-Ш. користувались К. Маркс 
і В. І. Ленін. На честь С.-Т.-Ш. 
названо хребет у Наньшані, льо¬ 
довик і пік у Тянь-Шані та ін. 
геогр. об’єкти, бл. 100 нових форм 
рослин і тварин. Геогр. т-во СРСР 
заснувало (з 1899) золоту медаль 
ім. Семенова-Тян-Шанського. 
СЕМ ЕНТбВСЬКИЙ Костянтин 
Максимович (псевд.— К. Калай- 
денський; 1823, с. Семеногірка, 
тепер у складі с. Ірклієва Ч^но- 
баївського р-ну Черкас, оол.— 
1902) — укр. етнограф і фолькло¬ 
рист. Закінчив Ніжинський ліцей 
(1839). Працював чиновником у 
Чернігові, Полтаві, Харкові, Орлі 
та ін. містах. Підтримував дружні 
стосунки з М. Костомаровим, Г. 
Квіткою-Основ’яненком, І. Срез- 
невським, А. Метлинським та ін. 
Зібрав чимало фольклорних та ет- 
ногр. матеріалів про нар. звичаї, 
багато нар. загадок, замовлянь 
тощо («Малоруські та галицькі 
загадки», 1851). Автор розвідок: 
«Нарис малоросійських повір’їв і 
звичаїв, що стосуються свят», «Зау¬ 
важення про свята у малоросі¬ 
ян», «Г. Ф. Квітка-Основ’яненко» 
(усі — 1843). І. П. Березовський. 
СЕМ Е,НТ<ЗВСЬКИИ Микола 
Максимович [18.11 (2.III) 1819, 
с. Семеногірка, тепер с. Іркліїв 
Чорнобаївського р-ну Черкаської 
обл.— 24.x (5.ХГ) 1879] — укр. 
дворянський історик-краєзнавець, 
етнограф, письменник. З дрібно¬ 
помісних дворян. Після закінчен¬ 
ня Ніжинського ліцею 1840—75 
служив у Харкові, Петербурзі й 
Києві. Опублікував ряд історико- 
археол. розвідок. Праці «Старови¬ 
на малоросійська, запорізька і 
донська» (1846), «Сказання про 
лови великих князів київських» 
(1857), «Київ, його святині, ста¬ 
рожитності, достопам’ятності і 
відомості...» (вид. 7, 1900) зберіга¬ 
ють певне довідкове значення. 
СЕМЙРУ — діючий вулкан на о. 
Ява в Індонезії. Вис. 3676 м (най¬ 
вища точка острова). Має кілька 
кратерів', поперечник су час. кра¬ 
тера 500—600 м, глиб, до 220 м. 
З 1818 було 55 вивержень (останнє 
1972). На схилах — тропічний ліс. 
СЕМЕСТР (лат. 5ете8(:гІ5 — ше¬ 
стимісячний, від 5ЄХ — шість і 
теп5І8 — місяць) — половина навч. 
року у вищих і середніх спец. навч. 
закладах. У С. звичайно 16—18 
навч. тижнів. Розклад навч. за¬ 
нять складається на С. Завершу¬ 
ється С. сесією екзаменаційною. 
Між С. встановлюються канікули 
(як правило, в січні—лютому та 
липні—серпні). В навч. закладах 
деяких зарубіж. країн (напр., в 
ряді навч. закладів Великобрита¬ 
нії, США) прийнято ділити навч. 
рік па триместри (кожний — 10— 
1 хммгиітї^ 

«СЕМИ БОЯРЩИНА» — боярсь¬ 
кий уряд з 7 чоловік у Росії, створе¬ 

ний після скинення в липні 1610 
царя Василія Шуйського. Восени 
1610 «С.» таємно впустила в Моск¬ 
ву польс, військо, передала фак¬ 
тичну владу в руки керівників 
польс. гарнізону (див. Польська 
і шведська інтервенція початку 
17 століття). «С.» функціону¬ 
вала (номінально) до визволення 
Москви народним ополченням 
1611—12 під керівництвом Мініна 
і Пожарського. 
СЕМИВОЛбС Олексій Ілліч 
[н. 4 (17).ІІІ 1912, с. Квітки, тепер 
Корсунь-Шевченківського райої^ 
Черкас, обл.] — новатор вироб¬ 
ництва в залізорудній промисло¬ 
вості, бурильник. Член КПРС з 
1940. Почав працювати в Криво¬ 
різькому басейні з 1929. З 1934 — 
бурильник шахти ім. Ілліча Дзер- 
жинського рудоуправління (Дні- 
проп. обл.). В 1940 виступив іні¬ 
ціатором методу швидкісного бага¬ 
тозабійного буріння. 27.VII 1940, 
працюючи за цим методом, С. вста¬ 
новив рекорд, оббуривши за змі¬ 
ну 18 забоїв і виконавши 12 норм. 
У 1941—44 працював бурильником 
на рудниках Уралу. З 1944 — на 
керівних посадах у Криворізькому 
басейні. З 1972— на пенсії. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 2—4-го 
скликань. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1942. 

А. А. Сороколіт. 
СЕМИЛІТНЯ ВІЙНА 1756—63 — 
війна між Австрією, Францією, 
Росією, Іспанією, Саксонією, Шве¬ 
цією, з одного боку, і Пруссією, 
Великобританією (в унії з Ганно¬ 
вером) і Португалією, з другого. 
Викликана загостренням англо- 
франц. боротьби за колонії і зіт¬ 
кненням агресивної політики Прус¬ 
сії з інтересами Австрії, Франції 
і Росії. В 1756 Великобританія 
уклала з Пруссією Вестмінстер- 
ську конвенцію, спрямовану проти 
Франції, а Франція і Австрія під¬ 
писали Версальський договір, спря¬ 
мований проти Пруссії. В серпні 
1756 прусські війська вторглися до 
Саксонії, у веревні — до Австрії. 
До австро-франц. блоку 1756 при¬ 
єдналася більшість д-в <.Свяіиен- 
ної Римської імперії^, Росія, 1757 
— Швеція. В складі рос. армії 
діяли Київ., Ніжинський, Черні¬ 
гівський, Чугуївський укр. козац. 
полки. Внаслідок перемоги рос. 
військ 1757 біля Гросс-Єгерсдор- 
фа, 1758 побл. Цорндорфа, 1759 
під Пальцігом і Кунерсдорфом 
Пруссія опинилася в катастрофіч¬ 
ному становищі. 28.IX (9.Х) 1760 
рос. війська здобули Берлін. Від 
повної катастрофи її врятував рос. 
імператор Петро III, який, прий¬ 
шовши 1761 до влади, уклав рос.- 
прусський союзний договір (Ка¬ 
терина II скасувала його, але вій¬ 
ни не відновила). Великобританія, 
що вела дії проти Франції гол. 
чин. на морі і в колоніях, 1757 
витіснила французів з Індії, 1760 
захопила франц. володіння в Ка¬ 
наді. В 1761 у війні на боці Фран¬ 
ції взяла участь Іспанія, а на боці 
Великобританії — Португалія. В 
1762 з війни вийшла Швеція, при¬ 
пинилися воєнні дії між Пруссією 
і Францією та Великобританією. 
За Губертусбурзьким миром 1763 
з Австрією і Саксонією Пруссія 

закріпила за собою Сілезію. За 
П^изьким мирним договором 
17Й до Великобританії від Фран¬ 
ції відійшли Канада, Сх. Луїзіа¬ 
на, більша частина франц. воло¬ 
дінь в Індії. Гол. наслідком С. в. 
^ла перемога Великобританії над 
Францією в боротьбі за колоні¬ 
альну і торг, першість. 
СЕМЙНСЬКИЙ Віталій Купрія- 
нович [н. 1 (14).УІ 1906, с. Буча, 
тепер смт Київ, обл.] — новатор 
виробництва у машинобудуванні, 
токар. Член КПРС з 1940. В 1923— 
41 — токар, майстер київ, з-ду 
«Червоний екскаватор». У роки 
Великої Вітчизн. війни працював 
на одному з підприємств м. Тюме¬ 
ні. З 1946 до виходу на пенсію 
(1966) — токар з-ду «Червоний ек¬ 
скаватор». С. розробив і впрова¬ 
див комплексний метод швидкіс¬ 
ної обробки металів. Автор бага¬ 
тьох винаходів і раціоналізаторсь¬ 
ких пропозицій. З цих питань 
опублікував ряд праць. Делегат 
XIX і XX з’їздів КПРС, XVI— 
XVIII, XX—XXII з’їздів Компар 
тії України; на XVIII, XIX та XXI 
з’їздах Компартії України обирав¬ 
ся членом її ЦК. Депутат Верховної 
Ради УРСР 5—6-го скликань. На¬ 
городжений орденом Леніна, меда¬ 
лями. Держ. премія СССР, 1950. 

^ В. П. Печерога. 
СЕМИПАЛАТИНСЬК — центр 
Семипал. обл. Каз. РСР. Розташо¬ 
ваний на обох берегах р. Іртиша. 
Залізнична станція, пристань. 296 
тис. ж. (1982). Поділяється на три 
міські райони. Засн. 1718 як фор¬ 
теця за 18 км нижче від тепер. 
С. З 1776 — на сучас. місці. До 
1782 наз. Семипалаткою. З 1854 — 
обл. центр. У кін. 19 ст.— місце 
політ, заслання. Рад. владу вста¬ 
новлено 16.11 1918. В 1920—28 С.— 
центр губернії, 1928—32 — округу, 
з 1932 — Сх.-Казахстанської обл., 
з 1939 — Семипалатинської обл. 
Провідні галузі пром-сті — легка 
(найбільші в Каз. РСР ф-ки: взут., 
первинної обробки вовни, верх, 
трикотажу; виробничі об’єднання: 
швейне «Більшовичка», камволь¬ 
но-суконне, шкіряно-хутрове) та 
харч, (один з найбільших в СРСР 
м’ясоконсервних комбінатів, бо¬ 
рошномельні та комбікормові ком¬ 
бінати). 3-ди: арматурний, кабель¬ 
ний, суднорем.-суднобуд., цем., 
буд. матеріалів. Технологія., зоове¬ 
теринарний, мед. та пед. ін-ти. 
14 серед, спец. навч. закладів. 
Рос. і казах, драм, театри, філар¬ 
монія. Краєзнавчий музей, літ.- 
меморіальні музеї Абая Кунанба- 
єва, який в С. вчився, та Ф. М. 
Достоєвського. Ф. М. Достоєв- 
ський і казах, учений Ч. Ч. Валі- 
ханов в 50-х рр. 19 ст. перебува¬ 
ли в С. на військовій службі. 
семипалатинська Об¬ 
ласть — у складі Каз. РСР. Ут¬ 
ворена 14.x 1939. Розташована на 
сході Каз. РСР. Площа 179,6 тис. 
км^. Нас. 788 тис. чол. (на 1.1 
1982). Осн. населення — казахи, 
живуть також росіяни, українці, 
татари, білоруси та ін. Міськ. 
нас.— 49%. У С. о.— 14 районів, 
З міста і 12 с-щ міськ. типу. Центр 
— м. Семипалатинськ. Більша ча¬ 
стина тер. С. о. зайнята Казах¬ 
ським дрібносопковиком з хребта¬ 
ми Чингізтау та Акшатау, на Пд. 
Сх.— Зайсанська, на Пд.— Бал- 

СЕМИПАЛАТИН- 
СЬКА ОБЛАСТЬ 

М. Т. Семенова. 

П. П. Семенов- 
Тян-Шанський. 

О. І. Семиволос. 

В. К. Семинський. 
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хаш-Алакольська улоговини, між 
ними — хр. Тарбагатай (вис. до 
2992 м), на Пн.— відроги Калбін- 
ського хребта. На Пн.— Приіртиш- 
ська рівнина (Бельагацький степ). 
Корисні копалини: руди кольоро¬ 
вих та рідкісних металів, глауберо¬ 
ва та кам. солі, буд. матеріали. 
Клімат різко континентальний. Пе¬ 
ресічна т-ра липня +20,3° на Пн. 
та +23,8° на Пд., січня від —16,9° 
на Пн. до —12,8° на Пд. Характер¬ 
ні значні хуртовини взимку, пи¬ 
лові бурі влітку. Опадів 300 мм 
на Пн., 155 мм на Пд., в горах по¬ 
над 400 мм. Гол. ріка — Іртиш з 
притоками Чар, Кизилсу, Шаган; 
на Пд.— Аягуз, Каракол, Урджар. 
Великі озера — Зайсан, Сасик- 
коль (прісні), Алаколь (солоне) та 
Бухтарминське водосховище част¬ 
ково заходять на територію облас¬ 
ті. На Пн. — злакові степи на 
темно-каштанових грунтах та по¬ 
линово-злакові степи на світло- 
каштанових грунтах. На крайньо¬ 
му Пд.— полинова і полиново-со- 
лянкова пустеля на сіроземах та 
бурих грунтах. У горах — різно- 
травно-чагарникові степи на гір¬ 
сько-каштанових грунтах і гірсь¬ 
ких чорноземах. На правобереж¬ 
жі — соснові бори. Ліси вкрива¬ 
ють 578 тис. га. В народно¬ 
господарському комплексі респуб¬ 
ліки С. о. виділяється легкою і 
харчовою пром-стю, що базують¬ 
ся на місц. с.-г. сировині. Роз¬ 
вивається гірничодобувна пром-сть. 
Енергетика базується на екібасту¬ 
зькому вугіллі. Більша частина 
пром. підприємств зосеоеджена 

в Семипалатинську, зокрема один 
з найбільших в СРСР м’ясокон¬ 
сервний комбінат, борошномельно- 
комбікормовий комбінат, вироб¬ 
ничі об’єднання — швейне чБіль- 
шовичка>, камвольно-суконне та 
шкіряно-хутрове. Машинобуду¬ 
вання та металообробка представ¬ 
лені з-дами: арматурним, судно- 
рем.-суднобуд., авторем., газової 
апаратів; буд. індустрія — з-да¬ 
ми: азооцементним, буд. матеріа¬ 
лів, цем., цегельним. Збудовано 
Жезкентський гірничозбагачуваль- 
ний комбінат (видобування та зба¬ 
гачення поліметалевих руд); до¬ 
бування вапняку в смт Суикбу- 
лак. Осн. пром. центри: Семипа¬ 
латинськ, Аягуз, Чарськ. С. г. об^ 
ласті має тваринницько-зерновий 
напрям. У степовій частині — 
зернове г-во (яра пшениця, ячмінь, 
просо), вирощують також кормові 
(кукурудза, однорічні й багаторіч¬ 
ні трави) і тех. культури (в т. ч. 
соняшник), картоплю, овочі. Са¬ 
дівництво, виноградарство. Розво¬ 
дять м’ясо-сальних та тонкорун¬ 
них овець, коней, верблюдів, ве¬ 
лику рогату худобу, кіз. Птахів¬ 
ництво, бджільництво, рибальство, 
мисливство. Гол. залізнична магі¬ 
страль — Новосибірськ — Семипа¬ 
латинськ — Алма-Ата. Осн. ав- 
томоб. магістралі: Семипалатинськ 
— Караганда, Павлодар — Семи¬ 
палатинськ — Алма-Ата, Аягуз — 
Бахти, Жангізтобе — Усть-Ка¬ 
меногорськ. Судноплавство по Ір¬ 
тишу. В С. о.— 4 вузи (Семипала¬ 
тинськ), 15 серед, спец. навч. за¬ 
кладів; 2 театри — рос. та казах, 
драм.; філармонія. Музеї: крає¬ 
знавчий, літ.-меморіальні Ф. М. 
Достоєвського та Абая Кунанбаєва 
(в Семипалатинську). 

М. Ш. Ярмухамедов. 

СЕМИРАДСЬКИЙ (Зіетігаагкі) 
Генрик [Генріх Іполитович; 10 
(22).Х 1843, с. Печеніги, тепер смт 
Чугуївського р-ну Харків, сюл.— 
23.УІП 1902, Стшалково, поблизу 
м. Ченстохова, тепер ПНР] — 
польс. і рос. живописець, пред¬ 
ставник академізму, дійсний член 
петерб. АМ (з 1873; з 1877 — про¬ 
фесор). В 1864—70 навчався в 
петерб. АМ, пенсіонер цієї акаде¬ 
мії в Мюнхені (1871) та Римі 
(1872—77). Майже постійно жив 
у Римі. Твори: ^Світочі християн¬ 
ства» (1876), <Танок серед мечів» 
(1881), чФріна на святі Посейдо- 
на в Елевсші» (1889). Картини С. 
зберігаються в музеях Кракова, 
ДТГ в Москві, ДРМ в Ленінграді, 
Харків, худож. музеї та Львів, 
картинній галереї. 
СЕМИРІЧНА ШКбЛА — в СРСР 
неповна середня загальноосвітня 
школа з 7-річним строком навчан¬ 
ня. Виникла 1921. В УРСР існу¬ 
вала як єдиний тип загальноосвіт¬ 
ньої школи у складі двох ступенів 
(перший — 1—4 класи, другий — 
5—7 класи). Наприкінці 20-х рр. 
частину міських С. ш. перетворе¬ 
но на фабрично-заводські семиріч¬ 
ки (ФЗС), сільських — на школи 
селянської молоді (ШСМ), згодом 
колгоспної молоді (ШКМ). По¬ 
становою ЦК ВКП(б) і Раднарко¬ 
му СРСР <Про структуру почат¬ 
кової і середньої школи в СРСР» 
(1934) встановлено три типи за¬ 
гальноосвітньої школи: початко¬ 
ва (1—4 класи), неповна середня 

(1—7 класи) і середня (1—10 кла¬ 
си). Неповна середня школа стала 
називатися семирічною. С. ш. дава¬ 
ла обсяг знань, достатній для про¬ 
довження освіти в серед, заг.-осв- 
школі (десятирічці), або в серед, 
спец, школі {технікумах, учили¬ 
щах). Випускники С. ш. без екза¬ 
менів могли вступати до уч-щ си¬ 
стеми державних трудових ре¬ 
зервів. Відповідно до < Закону 
про зміцнення зв’язку школи з 
життям і про дальший розвиток 
системи народної освіти в СРСР» 
(1958) С. ш. перетворено на вось¬ 
мирічну школу. 

М. Д. Ярмаченко. 

СЕМИРГЧНИЙ план розвитку 
народного господарства СРСР — 
держ. перспективний план розвит¬ 
ку нар. господарства СРСР на 1959 
— 65; складова частина програ¬ 
ми створення матеріально-техніч¬ 
ної бази комунізму в СРСР. Осн. 
напрями цього плану було роз¬ 
роблено в Контрольних цифрах 
розвитку народного господарства 
СРСР на 1959—1965 роки, за¬ 
тверджених позачерговим XXI 
з’їздом КПРС 5.II 1959. Гол. зав¬ 
дання С. п. полягало в дальшому 
піднесенні всіх галузей економіки 
на базі переважаючого зростання 
важкої індустрії, значному поси¬ 
ленні потенціалу економічного 
країни з тим, щоб забезпечити 
безперервне підвищення життєво¬ 
го рівня народу. 
СЕМІНАР (від лат. зешіпагіит — 
розсадник; школа) — один з осн. 
видів навч. практичних занять 
студентів вузів, учнів серед, шко¬ 
ли, членів наук, гуртка або 
слухачів курсів. Полягає в обго¬ 
воренні учнями повідомлень, до¬ 
повідей, рефератів тощо. Є три 
осн. типи С.: С., що сприяють 
поглибленому вивченню певного 
систематичного курсу, С. по вив¬ 
ченню окремих основних або най¬ 
важливіших тем курсу і С. (або 
спец, семінар) дослідницького ха¬ 
рактеру з незалежною від лекцій 
тематикою. С. сприяє розвиткові 
у студентів та учнів навичок са¬ 
мостійної роботи над першодже¬ 
релами. Широко використовуєть¬ 
ся в системі політ, освіти. 
семінарія (від лат. зетіпагі- 
ит — розсадник; школа) — назва 
деяких середніх спец. навч. за¬ 
кладів. У 2-й пол. 16 ст. в ряді 
країн Зх. Європи С. вперше по¬ 
чали називати духовні навчальні 
заклади. В 17 ст. в Зх. Європі бу¬ 
ло створено С. для підготовки вчи¬ 
телів. У дореволюц. Росії і на Ук¬ 
раїні існували учительські семі¬ 
нарії, що готували вчителів поч. 
шкіл, а також духовні семінарії — 
середні духовні навч. заклади для 
підготовки свяшеннослужителів. 
СЕМібТИКА (грец. атщєїсотіибе 
— пов’язаний зі знаками, від 
атщєїо^ — знак) — наука про за¬ 
гальні властивості знаків і зна¬ 
кових систем, які використовують¬ 
ся для передачі інформації. Осн. 
поняттям у лінгвістичній С. є 
знак мовний, що становить діа¬ 
лектичну єдність форми й змісту в 
певних тексті й ситуації спілкуван¬ 
ня. Знак сигналізує про те, з чим 
він умовно пов’язаний для пред¬ 
ставників даного суспільства. Най¬ 
важливішою і найскладнішою си¬ 
стемою знаків є мова, яку вивчає 
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мовознавство. Знакові системи 
бувають природні (людська мова, 
знакові системи тварин) і штучні 
(див. Штучні мови). При дослі¬ 
дженні знаків і знакових систем у 
С. розрізняють синтагматику (вста¬ 
новлює сукупність правил побу¬ 
дови знакового тексту), семанти¬ 
ку (вивчає зв’язок знаків з озна¬ 
чуваними об’єктами) і прагматику 
(досліджує зв’язок між знаками, 
означуваними об’єктами й тими, 
хто користується знаковою сис¬ 
темою). 
Термін <семіотика»> запровадив 
Ч. С. Пірс. Значною мірою ідеї 
С. розвинув Ч. У. Морріс. Розріз¬ 
няють заг. С., що є філос. дисцип¬ 
ліною, і спец, семіотичні науки, 
серед яких — мовна С. (глото- 
семіотика, або лінгвосеміотика). 
Розвиток С. тісно пов’язаний з 
розвитком функціональної струк¬ 
турної лінгвістики. Розробка проб¬ 
лем С. має важливе значення 
й для математичної логіки, ма¬ 
тематичної лінгвістики, інфор¬ 
матики тощо. 
Літ.: Степанов Ю. С. Семиотика. 
М., 1971; Хабаров И. А. Философ- 
ские проблемьі семиотики. М., 1978. 

А. О. Біленький. 

СЕМійТИКА В медицині — 
вчення про ознаки хвороби. Роз¬ 
різняють загальну і спеціальну 
С. Заг. С. вивчає ознаки, що нале¬ 
жать до заг. характеристики хво¬ 
рого (стать, вік, національність, 
професія, будова тіла, перенесені 
захворювання тощо) та його стану 
(зміна свідомості; положення тіла, 
вираз обличчя тощо). Спеціальна 
С. вивчає симптоми конкретних 
захворювань, механізми їхнього 
виникнення, діагностичне значен¬ 
ня, особливості поєднання їх. С.— 
важлива складова частина діаг¬ 
ностики. 
СЕМІРАМГДА, Шаммурамат, Ша- 
мірам (рр. н. і см. невід.) — ца¬ 
риця Ассірії в 9 ст. до н. е. В Ас- 
сірії була відома під ім’ям Шам¬ 
мурамат. В античну л-ру ввійшла 
як С., у вірменську — Шамірам. 
В правління С. Ассірія вела за¬ 
войовницькі війни в Мідії. З ім’ям 
С. пов’язують спорудження <ви- 
сячих садів» у Вавілоні (вважа¬ 
лися одним з <семи чудес світу >). 
СЕМ(ТО-ХАМ(ТСЬК| МбВИ, 
афразійські мови — сім’я мов, 
поширених у Пн. Африці й Пд.- 
Зх. Азії. У складі С.-х. м. виді¬ 
ляють здебільшого 5 груп (або гі¬ 
лок): семітську, єгипетську, бер- 
беро-лівійську, чадську й кушит- 
ську. Найчисленнішими є семітсь¬ 
кі мови. Єгипетська група пред¬ 
ставлена єгипетською мовою, про¬ 
довженням якої була коптська 
мова\ тепер вимерла. До берберо- 
лівійської групи належать бер¬ 
берські мови (кабільська, шильх, 
туарегська та ін.), а також дав- 
ньолівійська, або нумідійська, мо¬ 
ва. До чадських мов належить 
хауса мова, мови котоко та ін. 
До кушитських мов відносять 
мови бедауйє, агавські, сидамо, 
сомалі мову та ін. Для С. м. ха¬ 
рактерна наявність трьох груп 
приголосних (дзвінкі, глухі та 
емфатичні); у них є так знані діє¬ 
слівні породи (каузатив, ітера¬ 
тив, рефлексив тощо); давня від¬ 
мінкова флексія у більшості 
С.-х. м. не збереглася. 

Літ.: Дьяконов И. М. Семито-хамит- 
ские язьїки. М., 1965. 

^ В. Я. Порхомовський. 
СЕМГТСЬКІ МОВИ —група 
семіто-хамітських мов. Поши¬ 
рені в Пд.-Зх. Азії та в Пн. Афри¬ 
ці. С. м. поділяють на 5 підгруп: 
1) аккадська мова, або вавілоно- 
ассірійська; 2) ханаанські мови 
(арамейська, фінікійсько-пуніч¬ 
на, давньоєврейська, іврит та ін¬ 
ші), угарітська мова, аморейсь- 
ка, а також, імовірно, еблаїтська; 
3) арабська (класична арабська 
мова і численні діалекти — сірій¬ 
ський, іракський, єгипетський, ма- 
грибські та ін., а також мальтій¬ 
ська мова); 4) давня пд.-аравійсь¬ 
ка і сучас. мови Пд. Аравії: мах- 
рі, шхаурі (шахрі), сокотрі тощо; 
5) семітські мови Ефіопії: ефіопсь¬ 
ка мова (геез), тигринья мова, 
амхарська, тигре, мови гураге та 
інші. Багато С. м. відомі лише з 
писемних пам’яток (починаючи з 
серед. 3-го тис.— пам’ятки ак- 
кадської мови, а трохи пізніше — 
еблаїтської мови). Характерні ри¬ 
си С. м.: функціональне про¬ 
тиставлення приголосних і голос¬ 
них фонем: приголосні виражають 
лексичне, а голосні — граматичне 
значення, а також є засобами сло¬ 
вотвору. Самостійні слова мають, 
як правило, корінь з трьох при¬ 
голосних. У фонологічній систе¬ 
мі: потрійне протиставлення приго¬ 
лосних: глухі, дзвінкі й емфатич¬ 
ні; розрізнення довгих і коротких 
голосних. 
Літ.: Дьяконов И. М. Язьїки древней 
Передней Азии. М., 1967. 

В. Я. Порхомовський. 
С Е М Ко Михайло Федорович 
[18.IX (1.Х) 1906, с. Балясне, те¬ 
пер Диканського р-ну Полтав. 
обл.— 9.IX 1979, Москва] — укр. 
рад. вчений у галузі обробки ме¬ 
талів різанням, Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці (1976), доктор тех. 
наук (з 1968), професор (з 1955), 
засл. діяч науки і техніки УРСР 
(з 1966). Член КПРС з 1931. За¬ 
кінчив (1930) Харків, механіко- 
машинобуд. (тепер політех.) ін-т, 
працював там же (1950—78 — рек¬ 
тор). Осн. праці стосуються розроб¬ 
ки фіз. основ різання надтверди¬ 
ми інструментами й обробки пла¬ 
стичних мас. Делегат XX—XXII і 
XXIV з’їздів КПРС, XXI і ХХУ 
з’їздів Компартії України. Наго¬ 
роджений З орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями, орденом 
НРБ <Кирило і Мефодій». 

^ ^ М. Ф. Киркач. 
СЕМКбВСЬКИИ Семен Юлійо- 
вич [справж. прізв.—Бронштейн; 
З (15).ПІ 1882 — 18.ІП 1937] —у^. 
рад. філософ, акад. АН УРСР 
(з 1929). Н. в м. Могильові (те¬ 
пер БРСР). З 1901 брав участь 
у с.-д. русі. Виступав з позицій 
меншовиків-ліквідаторів у нац. та 
ін. питаннях, за що його різко 
критикував В. І. Ленін (див. Пов¬ 
не зібр. тв., т. 23, с. 115—116). У 
період 1-ї світової війни — цент¬ 
рист. Після повернення 1917 з 
еміграції в Росію ввійшов до скла¬ 
ду меншовицького ЦК. У 1920 
порвав з меншовиками. З 1918 
працював на Україні. Обирався 
членом ВУЦВК. Осн. праця — 
-«Діалектичний матеріалізм і прин¬ 
цип відносності» (1926). 
С£МПЕР Йоганнес [10 (22).ІІІ 
1892, с. Пахуверс, волость Туха- 

лаане, тепер Вільяндиського р-ну 
Ест. РСР — 21.11 1970, Таллін] — 
ест. рад. письменник, нар. письмен¬ 
ник Ест. РСР (з 1964). Член 
КПРС з 1940. Друкуватися почав 
1911. У віршах С. (збірки-«П’єро», 
1917; <Не можу мовчати», 1943; 

-«Як би ти жив?», 1958, та ін.) 
звучать громадянські і філос. мо¬ 
тиви. В романах -«Ревнощі» (1934) 
і -«Камінь на камінь» (1939) ви¬ 
ступив як майстер психологічно¬ 
го реалізму. В романі чЧервоні 
гвоздики» (1955) відобразив ре- 
волюц. події 1940 в Естонії. Писав 
п’єси, спогади, есе. Автор держ. 
гімну Ест. РСР. Виступав і як 
перекладач. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
Те.: Рос. перек л.— Избранное. 
М., 1976. С. Г. Ісаков. 

СЕМПОЛбВСЬКИИ Лев Люд- 
вігович (4.IV 1868, с. Крерово Поз- 
панського воєводства, тепер ПНР 
— 10.x 1960, с. Антонопіль Кали- 
нівського р-ну Війн, обл.) — укр. 
рад. селекціонер. У 1889 закінчив 
Ростокський ун-т у Німеччині. 
В 1890—97 працював хіміком на 
селекційних станціях в Італії та 
Німеччині, з 1898 керував відділом 
селекції цукр. буряків Уладівсь- 
ко-Люлинецької селекційної стан¬ 
ції (Війн. обл.). Здобув визнання 
як оригінатрр багатьох сортів 
цукр. буряків. В окремі роки сор¬ 
тами цукр. буряків, виведеними 
С., засівалось до 50% плантацій 
СРСР. Нагороджений орденом 
Тіеніна 
скмЮЕЛСОН (Затиеїзоп) Пол 
Антоні (н. 15.У 1915, Гері, шт. Ін- 
діана) — амер. економіст. Освіту 
здобув у Чікагському та Гарвард¬ 
ському ун-тах. З 1940 викладав у 
Массачусетському технологічному 
ін-ті, з 1966 — професор економі¬ 
ки цього ін-ту. 
Автор підручника з політичної 
економії — -«Економіка. Вступ¬ 
ний курс» (1951; рос. перекл. 
1%4). Теор. погляди С. еклектич¬ 
ні. Він намагається поєднати різ¬ 
ні школи й напрями вульгарної 
політичної економії, прибічник 
концепції змітаної економіки^, 
виступає за широке застосування 
матем. методів в екон. досліджен¬ 
нях, за активне втручання бурж. 
д-ви в економіку. Нобелівська 
премія з економіки, 1970. 
СЕН — розмінна монета Японії 
(дорівнює 7іоо ієни), Індонезії 
(7іоо індонез. рупії), Кампучії 
(7іоо рієля), Малайзії (7іоо малайз. 
рингіту) та ін. країн. 
С£НА — ріка на Пн. Франції. 
Довж. 776 км, пл. бас. 78,6 тис. км^. 

СЕНА 

Й. Семпер. 

Г. Семирадський. 
Фріна на святі Посен- 
дона в Елевсіні. 1889. 
ДРМ у Ленінграді. 
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К. Л. Гендберг. 

Бере початок на плато Лангр, ниж¬ 
че перетинає Пн.-Французьку ни¬ 
зовину. Впадає у зат. Сена прото¬ 
ки Ла-Манш, утворюючи естуа¬ 
рій. Живлення переважно дощове. 
Характерні зимові паводки, у 
ниж. течії — підвищення рівня С. 
під час мор. припливів (ампліту¬ 
да коливань біля Гавра 7,5 м). 
Стік регулюється водосховищами 
і каналом, спорудженим у гирлі 
ріки. Пересічна витрата води у 
гирлі до 500 м^/с. Судноплавна до 
м. Труа (частково по обвідних ка¬ 
налах), до м. Руана доступна для 
мор. суден. Сполучена каналами 
з ріками Шельдою, Маасом, Рей¬ 
ном, Соною, Луарою. На С.— 
міста Труа, Париж, Руан, у гир¬ 
лі — порт Гавр. 
СЕНАТ (лат. зепаіиз, від зепех — 
старик) — 1) У Стародавньому 
Римі — один з вищих органів вла¬ 
ди. 2) В Росії 1711—1917 — спо¬ 
чатку вищий орган держ. управ¬ 
ління, підпорядкований безпосе¬ 
редньо імператору, а з поч. 19 
ст., з утворенням міністерств,— 
вищий судовий орган, що здійс¬ 
нював також контроль за діяльні¬ 
стю держ. установ та урядовців. 
3) Верхня палата парламентів у 
багатьох бурж. державах (СІЛА, 
Італії, Франції, Канаді, Мексіці 
та ін.). 
сен-бернАр — гірські перева¬ 
ли в Альпах. 1) Великий С.-Б. 
— у Пеннінських Альпах, на кор¬ 
доні Швейцарії з Італією. Вис. 
2469 м. 2) Малий С.-Б.— у 
Грайських Альпах, на кордоні 
Франції з Італією. Вис. 2188 м. 
Через обидва перевали прокладено 
шосейні шляхи. 
СЕН-ВЕНЛН (Заіпі-Уепапі; Бар- 
ре де Сен-Венан) Адемар Жан 
Клод (23.УПІ 1797, Вільє-ан-Брі, 
деп. Сена і Марна — 6.1 1886, 
(Іент-Уан, деп. Луар і Шер) — 
франц. вчений у галузі механіки, 
член франц. АН (з 1868). Закін¬ 
чив (1816) Політех. школу в Пари¬ 
жі. Осн. праці — з теорії пруж¬ 
ності, опору матеріалів, гідравлі¬ 
ки і гідродинаміки. Запровадив 
т. 3. напівзворотний метод розв’я¬ 
зування задач у теорії пружності, 
сформулював (1855) принцип, 
згідно з яким зрівноважена систе¬ 
ма сил, прикладена до будь-якої 
частини суцільного тіла, спричи¬ 
нює в ньому напруження, які ду¬ 
же швидко спадають в міру від¬ 
далення від цієї частини (прин¬ 
цип Сен-Венана). Побудував заг. 
теорію кручення і згину призма¬ 
тичних стрижнів. Заклав основи 
теорії пластичності ідеально-пла¬ 
стичного тіла. 
СЙНГЕР (Сангер; Зап^ег) Фреде- 
рік (н. 13.УІІІ 1918, Рендкомб, 
Глостершір) — англ. біохімік, 
член Лондонського королівського 
т-ва (з 1954). Закінчив ун-т у 
Кембріджі (1939). Доктор філосо¬ 
фії (з 1943). Керівник відділу 
хімії білка лабораторії молеку¬ 
лярної біології Кембріджського 
ун-ту з 1951. Осн. праці присвя¬ 
чені встановленню будови моле¬ 
кул білків та нуклеїнових кислот. 
Встановив первинну структуру ін¬ 
суліну. Почесний член Амер. ака¬ 
демії мистецтв і наук (з 1958). 
Нобелівська премія, 1958. 
С Е Н Г (З Р (Зеп^Ьог) Леопольд 
Седар (н. 9.x 1906, м. Жоаль, 

Сенегал) — сенегальський політ, 
діяч, поет, філософ. Пише франц. 
мовою. В 1928 виїхав до Франції, 
де довгий час жив, здобув вищу 
освіту, працював. У 30-х рр. став 
одним із засновників і провідним 
теоретиком негритюду. Під час 
2-ї світової війни боровся про¬ 
ти фащизму в складі французьких 
військ, два роки провів у гітле¬ 
рівському концентраційному табо¬ 
рі. Брав участь у Русі Опору. В 
1945—60 очолював ряд міністерств 
у Франції. З 1959 — ген. секретар 
Прогресивного союзу Сенегалу (з 
1976 — Соціалістична партія Се¬ 
негалу; С.— почесний голова її). 
У 1960—80 — президент Сенегалу. 
Громадян, мотиви вірщів С. 40-х 
рр. знайщли найяскравіще відоб¬ 
раження у збірках <Пісні в сутін¬ 
ках» (1945), <Чорні жертви» (1948). 
Упорядкував < Антологію нової не¬ 
гритянської та малагасійської пое¬ 
зії» (1948). У творах 50-х рр. на- 
голощував на ^месіанстві» афр. 
народів. Найвизначніща зб. цього 
періоду — «Ефіопські мотиви» 
(1956). Збірки «Ноктюрни» (1961), 
«Вірщі» (1964), драм, поеми «Ча- 
ка» (1964), «Елегія вітрам» (1967), 
цикл віршів «Осінні листи» (1973), 
створені після здобуття (Сенега¬ 
лом незалежності, зробили вели¬ 
кий вплив на розвиток афр. пое¬ 
зії. Автор філос.-естетичної пра¬ 
ці «Негритюд і гуманізм» (1964). 
Те.: Рос. перек л.— Песнь ночи и 
солнца. Избранньїе стихи. М., 1965; 
Избранная лирика, М., 1969. 

В. К. Кухалашвілі. 

СЕН-ГОТАРД — 1) Гірський ма- 
сив на Пд. Швейцарії, в центр, час¬ 
тині Лепонтінських Альп. Вис. 
до 3192 м (пік Ротондо). У зх. 
частині — льодовики. На С.-Г. 
беруть початок річки Рона, Тічі- 
но (бас. По) та Рейс (бас. Рейну). 
2) Гірський перевал у Лепонтін¬ 
ських Альпах, ділить масив С.-Г. 
на дві частини. Вис. 2108 м. На 
вис. 1100 м біля С.-Г. прокладено 
тунель завдовжки 14,9 км, через 
який проходить з-ця Цюріх — Мі¬ 
лан. У 1980 через С.-Г. прокладе¬ 
но автомоб. тунель завдовжки 16,3 
км. Під час Швейцарського походу 
Суворова 1799 рос. війська, після 
героїчного переходу з Італії через 
С.-Г., завдали удару франц. армії. 
СЕН ДАЙ — місто в Японії, на Пи. 
Сх. о. Хонсю, адм. ц. префектури 
Міягі. Мор. порт, вузол з-ць. 
586 тис. ж. (197ф. Підприємства 
металург., маш.-буд., нафтопере¬ 
робної, електроенерг., деревообр., 
текст, і харчової пром-сті. В райо¬ 
ні С.— видобування кам. вугіл¬ 
ля, Ун-т (з 1907). 
СЄНДБЕРГ (ЗапсіЬигд) Карл Ав- 
густ (6.1 1878, Гейлсоерг, шт. Іл- 
лінойс — 22.VII 1967, Флет-Рок, 
шт. Північна Кароліна) — амер. 
письменник, фольклорист. Уже 
в перших збірках поезій «Вірші 
про Чікаго» (1916), «Молотники» 
(1918), «Дим і сталь» (1920) та 
ін. показав соціальні контрасти 
великого міста, життя і побут тру¬ 
дящих. У зб. «Доброго ранку, 
Америкої» (1928) й особливо пое¬ 
мі «Народ — такі» (1936) відчу¬ 
ваються традиції У. Уїтмена, 
сильна демократична та радикаль¬ 
на політ, тенденція. В останні де¬ 
сятиліття життя писав переважно 
філос. лірику («Мед і сіль», 1963) 

та прозу (істор. роман «Скеля 
спогадів», 1948). Автор біографії 
президента Авраама Лінкольна 
(т. 1—4, 1926—39). Збирав амер. 
фольклсю і сам виконував нар. 
пісні (зо. «Міщок американських 
пісень», 1927). Ще за життя його 
називали нар. поетом Америки. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. 

«Всесвіт», 1966, № 8; «Вітчизна», 1968, 
№ 2; «Жовтень», 1972, № 2; Рос. 
п е р е к л.— Стихи разньїх лет. М., 
1959; Линкольн. М., 1961; Избранная 
лирика. М.. 1975; Избранное. М., 
1981. К. О. Шахова. 

СЕН-ДЕНІ — місто, адм. центр 
Реюньйону. 3-цею сполучений 
з портом Пор-де-Гале. 105 тис. ж. 
(1979). Розвинута харчосмакова 
(особливо вироби, цукру та рому) 
пром-сть. Музеї природничої істо¬ 
рії та мистецтвознавства. С.-Д. 
засн. 1671. 
СЕН£ — розмінна монета Західно¬ 
го Самоа, дорівнює VIоо тала. 
СЕНЕГАЛ — ріка у Зх. Африці, 
в межах Гвінеї, Малі і на кордоні 
Маврітанії та Сенегалу. Довж. 
1430 км, площа бас. 441 тис. км^. 
Бере початок на плато Фута-Джал- 
лон (де має назву Бафінг), після 
злиття з р. Бакой одержує назву 
С. Впадає в Атлантичний ок., ут¬ 
ворюючи дельту пл. бл. 1500 км^; 
у гирлі — піщаний бар. У верхі¬ 
в’ї — порожистий, нижче має рів¬ 
нинний характер. Живлення до 
щове. Характерні коливання ви¬ 
трат води — від 5000 м^/с у дощо¬ 
вий період до 5 м^с у посущливий. 
Під час дощів судноплавний до м. 
Каєс. ГЕС. Рибальство. У гирлі — 
порт Сен-Луї. Здійснюються робо¬ 
ти по зарегулюванню стоку С. та 
комплексному використанню його 
вод на основі угоди, укладеної 
між Малі, Сенегалом і Мавріта- 
нією. 
СЕНЕГАЛ, Республіка Сенегал — 
держава в Зх. Африці. На Зх. 
омивається водами Атлантичного 
ок. В адм. віднощенні поділяєть¬ 
ся на 8 областей. 
Державний лад. С.— республіка. 
Глава д-ви — президент, що оби¬ 
рається населенням на 5 років. 
Законодавчий орган — однопалат¬ 
ні Нац. збори (НЗ; 100 депзгтатів), 
строк повноважень яких 5 років. 
Уряд очолює прем’єр-міністр. 
Природа. Більщу частину тер. С. 
займає низовинна рівнина, що по¬ 
ступово знижується до узбереж¬ 
жя Атлантичного ок. Берегова лі¬ 
нія на Пн. вирівняна, на Пд. по 
декуди розчленована естуаріями 
річок. Поклади фосфоритів, алю- 
мофосфатів, ільменіту, рутилу, 
цирконію, кам. солі, бокситів, наф- 
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ги (на шельфі), цем. сировини. 
Клімат субекваторіальний, посуш¬ 
ливий на Пн. і вологий на Пд. Пе¬ 
ресічна т-ра січня -1-23'’, липня 
+ 28”. Річна кількість опадів від 
250—300 мм на Пн. до 1500 мм на 
Пд. Найбільші річки — Сенегал 
та Казаманс. Переважають черво¬ 
но-бурі грунти. В пн. районах (у 
сахелі) поширена рослинність на¬ 
півпустель, на решті території — 
савана та окремі ділянки листопад¬ 
но-вічнозелених лісів, по долинах 
річок — галерейні ліси. Серед 
природоохоронних територій — 
над. парки Джудж, Ніоколо-Коба, 
Салум-Дельта та ін. 
Населення. Більшість населення 
(понад 87%) становлять афр. на¬ 
роди волоф, фульбе, серер, ту- 
кулер, бамбара, малінке, сонінке 
та ін. Живуть також араби, євро¬ 
пейці (переважно французи) та ін. 
Офіц. мова — французька. Пере¬ 
січна густота нас. — 29 чол. на 
1 км^ (1980). Найгустіше населені 
примор. райони. Міське населен¬ 
ня — бл. 30%. Найбільші міста: 
Дакар, Каолак, Тієс. 
Історія. Людські поселення на тер. 
С. існували в епоху палеоліту. 
В серед, віки тер. С. входила пов¬ 
ністю або частково до складу 
д-в Гана, Малі, Сонгаї. В 9—18 
ст. на тер. С. існувало кілька 
держ. утворень. У 15 ст. на тер. 
С. проникли португальці, які з 
16 ст. вивозили звідси рабів. У 
1895 тер. С. було включено до 
складу Франц. Зх. Африки. Після 
1-ї світової війни в С. виникли пер¬ 
ші політ, орг-ції. В роки 2-ї світо¬ 
вої ВІЙНИ 1939—45 тер. С. була 
однією з опорних баз ^Вільної 
Франції^, важливою військ.-мор. 
базою союзників. Після війни в 
С. розгорнувся нац.-визвольний 
рух. У 1958 С. було проголошено 
авт. д-вою в складі франц. Спів¬ 
товариства. В 1959 С. і кол. 
Франц. Судан об’єднались у Фе¬ 
дерацію Малі, яка 20. VI 1960 
здобула незалежність. 20. VIII 1960 
С. вийшов з Федерації і був про¬ 
голошений незалежною республі¬ 
кою (до 1974 — в складі франц. 

В долині ріки Сенегал. 

■і '•■ ■■ 

Збирання арахісу. 

Співтовариства). В 1962 С. вста¬ 
новив дипломатичні відносини з 
СРСР. У галузі внутр. політики 
уряд С. керується доктриною <^де- 
мократичного соціалізму>. С. має 
військ., екон., фінанс. і культур, 
угоди з Францією. На міжнар. 
арені уряд С. вистулає проти ко¬ 
лоніалізму і расизму, проводить 
лінію на розвиток відносин з 
Францією та ін. зх. д-вами. Між 
СРСР і С. підписано угоди про 
екон. і тех. співробітництво, тор¬ 
гівлю (1962), про повітряне спо¬ 
лучення (1965). 17.ХІІ 1981 С. і 

СЕНЕГАЛ 
ЕКОНОМІЧНА КАРТА 
Сільське господарство 

150 о 150 «м 

Гамбія підписали договір про ство¬ 
рення конфедерації Сенегамбія. 
З 1960 С.— член ООН. С.— член 
Організації африканської єдності. 
Загальної афро-маврікійської ор¬ 
ганізації, асоційований член Євро¬ 
пейського економічного товарист¬ 
ва, учасник неприєднання руху. 

І. Д. Шевченко. 

Політичні партії, профспілки. 
Соціалістична партія 
Сенегалу, засн. 1959. Входить 
до Соцінтерну. Правляча партія. 
Сенегальська демо¬ 
кратична партія, засн. 
1974. Африканська пар¬ 
тія незалежності Сене¬ 
галу, засн. 1976. Сенегаль¬ 
ський республікансь¬ 
кий рух, засн. 1977. Партія 
незалежності і праці 
Сенегалу, засн. 1957. Маркси¬ 
стсько-ленінська партія. Націо¬ 
нальна конфедерація 
трудящих Сенегалу, засн. 
1969. Союз вільних тру¬ 
дящих Сенегалу, засн. 
1975. Єдина демократич¬ 
на профспілка викла¬ 
дачів Сенегалу, засн. 1976. 
Господарство. С. — економічно 
слаборозвинута агр. країна, за¬ 
лежна від іноз. (гол. чин. фран¬ 
цузького) капіталу. Г-во зберігає 
колоніальний характер. Уряд краї¬ 
ни вживає окремі заходи по ство¬ 
ренню нац. економіки. Під пов¬ 
ним або частковим контролем д-ви 
— енергетика, водопостачання, 
повітряний та залізничний тран¬ 
спорт, дакарський мор. порт, ви¬ 
роби. товарної с.-г. продукції, бл. 
100 пром. підприємств. Для еконо¬ 
міки С. характерні кризові яви¬ 
ща — інфляція, величезний дефі¬ 
цит торг, балансу, безробіття. В 

с. г. зайнято бл. 80% самодіяльно¬ 
го населення і створюється 85% 
валового нац. продукту. Перева¬ 
жає общинна (подекуди феод.) 
власність на землю, створюють¬ 
ся збутові кооперативи. Техніка 
обробітку землі примітивна. С. г. 
не задовольняє потреб країни в 
продовольстві. Провідне місце в 
г-ві С. займають вирощування 
арахісу (1981/82 — 800 тис. т, 
неочищеного) та вироби, арахіс, 
олії (400 тис. т, 1979) на експорт. 
Для власного споживання вирощу¬ 
ють просо, сорго, рис, батат, ма- 
ніок, кукурудзу; з технічних куль¬ 
тур — бавовник тощо. Тварин¬ 
ництво малопродуктивне. Пого¬ 
лів’я (мли., 1980): великої рога¬ 
тої худоби — З, овець і кіз — 2,76, 
свиней — 0,3. Щорічний вилов ри 
би — 300—380 тис. т. На пром-сть 
припадає 27% валового нац. про 
дукту. Видобувають фосфори¬ 
ти (1,5—1,8 млн. т на рік), іль¬ 
меніт, рутил, циркон, кухонну 
сіль (з морської води). Обробна 
пром-сть представлена невеликими 
підприємствами харч, (вироби, 
арахісової олії, борошна, цукру, 
пива, рибних консервів та ін.), 
легкої ^текст. і шкіряно-взут.), 
металообробної (судно- і авторе- 
монт, складання вантажних авто¬ 
мобілів, с.-г. машин, велосипедів 
та ін.), хім. (вироби, фосфорних 
мінеральних добрив та ін.), наф¬ 
топереробної, цем. пром-сті. Роз¬ 
винуті кустарні промисли. В 1979 
вироблено 635,8 млн. кВт год 
електроенергії. Осн. пром. центр— 
Дакар. Довж. (тис. км, 1980): 
з-ць — бл. 1,4, автошляхів — 14,5 
(у т. ч. з твердим покриттям — 
3,52). У Дакарі — мор. порт і 
міжнар. аеропорт (Йоф). З С. 
вивозять гол. чин. фосфорити, ара¬ 
хіс та арахісову олію, довозять 
продовольство, машини і устатку¬ 
вання, товари широкого вжитку, 
нафту та ін. Розвивається туризм. 
Головний торг, партнер — Фран¬ 
ція. Грош. одиниця — афр. франк. 
1 афр. франк = 0,02 франц. фран 
ка. І. Д. Шевченко. 

Медичне обслуговування. За да¬ 
ними ВООЗ, 1975 у країні було 
5635 лікарняних ліжок (13,6 ліж¬ 
ка на 10 тис. ж.); мед. допомогу 
подавали 307 лікарів (0,7 лікаря 
на 10 тис. ж.), 38 зубних лікарів, 
працювали 93 фармацевти. Ліка¬ 
рів готують у Дакарському ун-ті, 
в СРСР, Франції та ін. країнах. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. Наприкінці 70-х 

СЕНЕГАЛ 

Герб Сенегалу. 

СЕНЕГАЛ 

Площа — 
196 тис. км^ 

Населення — 
понад 5,7 млн. чол. 
(1980, оцінка) 

Столиця — 
м. Дакар 

Дакар. 
Площа Незалежності. 
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СЕНЕГАЛ 

Амаду Йєро Ба. Ком¬ 
позиція. Туш. 1950—61. 

Лань. Дерево. 20 ст. 

Кадр з фільму 4Седдо>. 
Режисер У. Сембен. 
1977. 

рр. 20 ст. 6л. 80% населення було 
неписьменним. У 1963 прийнято 
закон про обов’язкове поч. нав¬ 
чання, але поч. школою охоплено 
менш як 45% дітей відповідно¬ 
го віку. Система освіти склала¬ 
ся під впливом французької. До 
поч. школи приймають дітей з 
6 років, строк навчання — 6 років, 
у повній серед, школі (ліцеї) — 7 
(4 -1- 3), у неповній серед, (загаль- 
ноосв. колежі) — 4 роки. Викла¬ 
дання — франц. мовою. Поряд 
з державними існують приватні 
школи. В 1978/79 навч. р. у поч. 
школах налічувалося 370,4 тис. 
учнів, у серед, навч. закладах — 
90 тис. Дакарський ун-т (засн. 
1949; статус ун-ту з 1957; у 1979/80 
навч. р.— 11,8 тис. студентів), ун-т 
у м. Горе (засн. 1978), Нац. адмі¬ 
ністративний коледж (засн. 1959) 
у Дакарі, Політех. школа (засн. 
1973) в м. Тієс та ін. Більшість 
наук, установ входить до складу 
Дакарського ун-ту: Фундамен¬ 
тальний ін-т Чорної Африки (засн. 
1936), н.-д. ін-ти тропічної медици¬ 
ни, педіатрії, онкології та ін. 
Наук., роботу проводять Нац. ар¬ 
хів (засн. 1913), Нац. ін-т мистецтв 
(засн. 1972). Б-ки: Дакарського 
ун-ту (засн. 1952), Фундаменталь¬ 
ного ін-ту Чорної Африки — в Да¬ 
кар!, Політех. школи в м. Тієс. 
При Фундамент, ін-ті Чорної Аф¬ 
рики — музей, у складі якого — 
музей афр. мистецтва (засн. 1936) 
у Дакарі, істор. та морський (засн. 
1959) у м. Горе. В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1981 в С. видавалася 1 що¬ 
тижнева газета і понад 25 ін. періо¬ 
дичних видань. Щоденна газета 
чСолей» (чСонце», з 1970, франц. 
мовою) — офіціоз правлячих кіл. 
Щотижневі видання: газети чЖур- 
наль офісьєль де ла Репюблік дю 
Сенегаль» (ч Офіційний вісник 
Республіки Сенегал», з 1856), чАф- 
рік нувель» (чНова Африка», з 
1947). Щомісячні видання: газе¬ 
ти чЮніте афрікен» (чАфрикансь¬ 
ка єдність», з 1974), чДемократ» 
(ч Демократ», з 1974); журнали 
чОбсерватер афрікен» (чАфрикан- 
ський спостерігач», з 1964), чБін- 
го» (з 1952), всі — франц. мовою. 
Урядове інформ. агентство Ажанс 
де Пресе Сенегалез засн. 1959. 
Радіомовлення—з 1926, ведеться 
франц., англ., португ. і 6 місц. 
мовами. Телебачення — з 1964. З 
1973 роботою радіо і телебачення 
керує Управління радіомовлення 
і телебачення С. 
Література. Тривалий час народи 
С. не мали писемності. Вона поча¬ 
ла створюватися тільки після здо¬ 
буття С. політ, незалежності. В 
країні широко розвинута усна нар. 
творчість, поширювана гол. чин. 
гріотами — нар. оповідачами, спів¬ 
цями. Сучасна л-ра С. створюєть¬ 
ся франц. мовою. Бере свій поча¬ 
ток від автобіогр. повісті Бакарі 
Діалло чСила — Доброта» (1926). 
Перші сенегальські романи — 
чКарім» (1935) і чМіражі Парижа» 
(1937) Усмана Сосе Діопа. Ін- 
тенсивніший розвиток л-ри спо¬ 
стерігається після 2-ї світової 
війни. В 50—60-х рр. з романами 
виступили Абдулай Саджі (чНі¬ 
ні, сенегальська мулатка», 1956; 
чМаймуна», 1958), Шейх Аміду 
Кане (чСумнівна пригода», 1961). 

На тему нац.-визвольної боротьби 
У. Сембен створив романи чБать¬ 
ківщина моя, прекрасний мій на¬ 
роді» (1957), чБожі стеблинки» 
(1960), чХарматтан — гарячий ві¬ 
тер» (1964). Відомий прозаїк і дра¬ 
матург Мамаду Траоре Діоп ви¬ 
дав кн. чВ країні Леніна» (1974). 
На л-ру С., особливо на поезію, 
має вплив концепція негритюду, 
підвалини якої великою мірою 
сформульовані Л. С. Сенгором. 
Тяжіння до негритюду, теорії, 

Мечеть у Рюфіску. Перша половина 
20 ст. 

яка містить у собі й елементи на¬ 
ціоналізму, помітні у творчості 
поетів Біраго Діопа, Ламіна Діак- 
хате, Ламіна Ніанга та ін. Пізня 
творчість Біраго Діопа (н. 1906) 
вільна від націоналістичних тен¬ 
денцій, а його син Давід Діоп 
(1927—60) став одним із заснов¬ 
ників революц. антиколоніальної 
поезії С. Визначні поети-лірики 
молодшого покоління: Малік Фалл 
та Ібрагім Соуранг. Драматургія 
С. почала розвиватися з 60-х рр. 
Найвідоміші драматурги: Ламін 
Діакхате, Амаду Сіссе Діа, Мама¬ 
ду Траоре Діоп та Шейка Ндао. 

В. К. Кухалашвілі. 
Архітектура та образотворче мис¬ 
тецтво. Нар. житло С. — круглі 
хатини з гілок, обмазаних глиною, 
з конічною трав’яною покрівлею 
або прямокутні глинобитні хати¬ 
ни з трав’яною чотирискатною по¬ 
крівлею, великі глинобитні будин¬ 
ки складні за планом (на Пд. Зх. 
країни), глинобитні будівлі з де¬ 
рев’яним каркасом, що виступає 
на фасаді у вигляді пілястр. Чис¬ 
ленні мечеті в дусі середньовічної 
архітектури Пн. Африки. Сучас. 
буд-во в містах — під впливом 
франц. функціоналізму (будинок 
Нац. асамблеї в Дакарі, 1964, 
арх. Д. Бадані, П. Ру-Доряю). З 
12—14 ст. збереглися ювелірні ви¬ 
роби й кераміка з нескладним орна¬ 
ментом. Станковий живопис і 
скульптура розвинулися з серед. 
20 ст. Найвідомішою є дакарська 
школа живопису (майстри Папи 
Ібра Талла, Ібу Діуфа). Підкресле¬ 
на декоративність властива сене¬ 
гальській графіці (Амаду Йєро 
Ба). Поширені традиційні види 
декор.-ужиткового мист.: виготов 
лення масок з дерева, різьблення 
на дереві та слоновій кістці, гон¬ 
чарство, плетіння, філігрань на 
золоті. В 1960 в Дакарі відкрито 
Школу красних мистецтв. 
Музика. Муз. культура С. була 
досить розвинутою вже в середньо¬ 

віччі. Вона грунтується на муз. 
традиціях народів фульбе, волоф, 
тукулер та ін. (пісні — чеддо, дуга; 
танці—адлан та н’дур). Поширені 
хоровий (антифонний) спів (пісні 
діатонічні), інструм. музикування 
(струнно-ксилофонні ансамблі). 
Португ. і франц. вплив відчутний 
на пісенному стилі хазаманса.Своє¬ 
рідне мистецтво гріотів—мандрів¬ 
них музикантів і оповідачів. Піс¬ 
ля завоювання незалежності в С. 
розвиваються нові форми музично¬ 
го життя. Популярні Національ¬ 
ний ансамбль балеті в (засн. 1961), 
танц. група чТеатру Данієля Сора- 
но». Серед композиторів — автор 
пісень Абдурахман Діоп, серед 
виконавців — співаки С. Моріс, 
Сонар Сенгор, Діалло Н’Гаррі, 
М. Куйяте, Кумба, виконавець на 
корі Ламін Конте. 

Дж. К. Михайлич. 
Театр. На розвиток профес. теат¬ 
ру С. великий вплив мала твор¬ 
чість гріотів — афр. оповідачів, 
співців, які часто об’єднували¬ 
ся в пересувні трупи і виступали 
як комедіанти. Першу спробу 
створити афр. театр було здійсне¬ 
но в 30-х рр. 20 ст. в Дакарі 
учнями місц. школи. В 1937 їхні 
вистави чСокаме» і чПретенденти- 
суперники» показані в Парижі на 
Міжнар. колоніальній виставці. 
В 50-х рр. 20 ст. Дакар стає цент¬ 
ром, де розвивається драм. мист. 
Для театр, вистав пристосовують 
чТеатр дю Пале». В Нац. ін-ті ми¬ 
стецтв відкрито драм, відділен¬ 
ня. У 1966 в Дакарі в новозбу- 
дованому чТеатрі Данієля Сорано» 
проведено перший Міжнар. фести¬ 
валь афр. мистецтва. В 1965 засно¬ 
вано першу в тропічній Африці 
профес. нац. трупу (керівник Мо¬ 
ріс Сонар Сенгор). У репертуарі — 
чОстанні дні Лат Діора» Амаду 
Сіссе Діа, ч Вигнання Албурі» 
Шейка Ндао — про боротьбу афр. 
народу проти колоніального гніту, 
твори М. Гоголя (чРеВІЗОр» ПІД 
назвою чПан хабарник і компа¬ 
нія»), У. Шекспіра, Ж. Б. Мольє- 
ра та ін. В 1965 створено Нац. фе¬ 
дерацію аматорів театру (з 1969— 
Федерація нар. театру). В 1969 і 
1970 проведено фестивалі народних 
театрів. 
Кіно С. бере початок з фільму 
чАфрика на Сені» (1955, реж. 
П. В’єйра — один з перших сене¬ 
гальських режисерів). Проблему 
міграції афр. населення поруши¬ 
ли фільми чі не стало снігу...» 
(1965, реж. Б. Самб Макарам), 
чВибір» (1974, реж. Т. Соу). У 
фільмах чДівчина» (1969), чЖін¬ 
ка» (1971; обидва — реж. М. Трао¬ 
ре), чКарім» (1971, реж. М. Тіам) 
показано зіткнення залишків фео¬ 
далізму із сучасністю. До найвідо- 
міших діячів кіно С. належить 
письменник і режисер Усман Сем¬ 
бен (навчався у ВДІКу), який ви- 

Виступ танцювального ансамблю. 



До СІ. Саонко О. ф. 

1. Панно «Козак Мамай». 

2. Панно «Святковий день». Обидва — дерево, солома. 1956. 

3. Портрет Мотрони Саєнко. Полотно, олія. 1922. Приватна 
збірка. Київ 

4. Панно «Дума про хліб». Деревностружкова плита, соло¬ 
ма. 1973. Музей народної архітектури і побуту УРСР у Києві. 
1 і 2 — Державний музей українського декоративного мистецтва 
в Києві. 

3 

4 



8 

9 

1. Обкладинка до «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. 1937. 2. Обкладинка до повісті М. М. Ко¬ 
цюбинського «Тіні забутих предків». 3. «Бетховен. Обкладинка з серії «Музична бібліо¬ 
тека». 1927. 4. Видавнича марка Українського наукового інституту книгознавства. 
1925. 5. Марка видавництва товариства «Грунт». 6. Марка, що поширювалася на 
користь спорудження пам’ятника М. М. Коцюбинському в Чернігові. 1929. 7. Обкла 
линка до поеми І. Г1. Котляревського «Вергілієва Енвїда». 1942. 8. Міський двір. 
9. Пуща-Водипя. Весна. 1957. 8 і 9 — ЛМУОМ у Києві. 
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кривав неоколоніалізм у фільмах 
чЛюдина з візком» (1963), «Пош¬ 
товий переказ» (1968), чЕмітай» 
(1971), чСеддо» (1977). Серед 
ін. фільмів — «Місто контрастів» 
(1968), чТукі-букі» (1973, обид 
ва — реж. Дж. Діоп Мамбеті), 
«Бронзовий браслет» (1974, реж. 
Т. Ав), чД’Жанган» (1974, реж. 
М. Траоре), чБако — другий бе¬ 
рег» (1978, реж. Ж. Шампре, фран- 
ко-сенегал. вироби.). Серед акторів 
кіно — Т. Діоп, І. Н’Янг, М. Діал- 
ло, Ф. Фаль. 
Літ.: Кашин Ю. С- Сенегал. М., 
1973; Страньї и народьі. Африка. За¬ 
паяная и Центральная Африка. М., 
1979; Территориальная структура хо- 
зяйства современной Африки. М., 
1980; Театр Сенегала. В кн.: Львов 
Н. И. Современньїй театр Тропической 
Африки. М., 1977; Зльвова В. А. 
Писатели Сенегала, 1950 — 1980 гг. 
Виобиблиографический справочник. 
М., 1982 

СЕН£КА Луцій Анней (Еисіиз 
Аппаеиз Зепеса; бл. 4 до н. е., Кор- 
дуба — 65 н. е., Рим) — римський 
політ, діяч, філософ, письменник. 
У 49—54 — вихователь майбут¬ 
нього імператора Нерона. Обви¬ 
нувачений в участі в змові, за 
наказом Нерона прийняв отруту. 
Представник стоїцизму. Для фі¬ 
лософії С. характерні поєднан¬ 
ня пантеїзму стоїків з вченням 
Платона про безсмертя душі, 
фаталізм і містицизм. Етичне 
вчення С. має ідеалістичний, суб’¬ 
єктивістський характер. За визна¬ 
ченням Ф. Енгельса, С. був «дядь¬ 
ком християнства» (див. Маркс 
К. і Енгельс Ф. Твори, т. 19, с. 
296), оскільки філос.-етичні по¬ 
гляди, які він розвинув гол. чин. 
у «Листах до Люція», стали одним 
з джерел християнської ідеології. 
С. проповідував марність людсь¬ 
кого існування, покірливість нев¬ 
благанній долі, стійкість V бороть¬ 
бі з злигоднями. 
СЕН-ЖЕРМ Енський МЙР- 
НИЙ ДбГОВГР 1919 — один з 
імперіалістичних договорів Вер- 
сальсько-Вашінгтоиської систе¬ 
ми, Укладений державами — пе¬ 
реможницями в 1-й світовій війні 
1914—18 з Австрією 10.IX в м. Сен- 
Жермен-ан-Ле (поблизу Парижа). 
С.-Ж. м. д. зафіксував розпад 
Австро-Угорщини після поразки 
її у війні і створення на її тери¬ 
торії ряду самостійних д-в: Австр. 
республіки, Угсющини, Чехосло- 
ваччини та сербо-хорвато-словен- 
ської д-ви (з 1929 — Югославія) 
та визначив їхні кордони. За до¬ 
говором Австрії було заборонено 
об’єднання з Німеччиною, її торг, і 
військ, флот переходив до перемо 
жців, армія обмежувалася ЗО тис. 
солдатів. Частину земель кол. 
Австро-Угорщини (зокрема, Пд. 
Тіроль) дістала Італія. Незважаю¬ 
чи на вимогу Буковипського на¬ 
родного віча 1918 \ Закарпатських 
всенародних зборів 1919 возз’єд¬ 
нати Пн. Буковину і Закарпаття з 
Рад. Україною, Пн. Буковину бу¬ 
ло передано Румунії, а Закарпат¬ 
тя — Чехословаччині. Це викли¬ 
кало протести урядів Рад. Росії та 
Рад. України. С.-Ж. м. д. надовго 
закріпив суперечності між пере¬ 
можцями і переможеними, харак¬ 
теризувався антирад. спрямова¬ 
ністю. Умови С.-Ж. м. д. не раз по¬ 
рушувались імперіалістичними ко¬ 

лами; припинив свою чинність 
1938 внаслідок аншлюсу Австрії 
фашист. Німеччиною. 

Г. А. Джеджула. 
с£нжі — розмінна монета Заї¬ 
ру, дорівнює 7іоооо заїра. 
СЕН-ЖОН ПЕРС (5аіпі-іоЬп Рег- 
5е; справж. ім’я та прізв.— Алек- 
сі Леже; 31.V 1887, о. Гваделупа — 
20.ІХ 1975, Ж’єн, деп. Вар) — 
франц. поет і дипломат. З 1916 по 
1940 перебував на дипломатичній 
службі. Літ. діяльність почав 1909. 
Перший визначний твір — поема 
«Анабасіс» (1924). Під час окупації 
Франції гітлерівськими військами 
емігрував до США, закликав до 
боротьби з фашизмом. До 40-х рр. 
відноситься злет поезії С.-Ж. П. 
(цикли «Вигнання», 1942; «Зливи», 
«(Ініги», обидва — 1943; «Вітри», 
1946). Автор поем «Дороговкази» 
(1957), «Хроніка» (1960), «Пта¬ 
хи» (1963). Поезія С.-Ж. П. від¬ 
значається епічністю й філос. на¬ 
сиченістю змісту, не позбавлено¬ 
го, однак, абстрактності, прослав¬ 
ляє динамічні сили природи, ве¬ 
лич і творчу активність людини. 
Нобелівська премія, 1960. 
Те.: У кр. перекл.— Поезії. «Все¬ 
світ», 1978, МЬ 1; Рос. перек л.— 
[Поезії]. В кн.: Я пишу твоє имя. Сво¬ 
бода. М., 1968. 
Літ.: Наливайко Д. Поезія Сен-Жона 
Перса. «Всесвіт». 1978, № 1. 

Д. С. Наливайко. 
СЕН-ЖЮСТ (Заіпі-іизі) Луї Ан- 
туан (25.VIII 1767, Десіз — 28.УІІ 
1794, Париж) — діяч Великої 
французької революції. Здобув 
юрид. освіту в Реймсі. В 1792 об¬ 
раний до Конвенту, де прилучив¬ 
ся до якобінців. Брав участь у роз¬ 
робці проекту якобінської кон¬ 
ституції 1793. Як член Комітету 
громадського порятунку виступив 
гол. обвинувачем жірондистів, 
ебертистів і дантоністів. На про¬ 
позицію С.-Ж. Конвент прийняв 
10.x 1793 рішення про створення 
революц. уряду. Як комісар Кон¬ 
венту бився проти контрреволюції 
у Рейнській (кінець 1793) і Пів¬ 
нічній (літо 1794) арміях, сприяв 
реорганізації революц. армії. В 
праці «Фрагменти про республі¬ 
канські установи» (видана 1800) 
дав проект організації суспіль¬ 
ства, побудованого на принципах 
буржуазної демократії. Після 
контрреволюційного термідоріан¬ 
ського перевороту (27.УП 1794) 
гільйотинований. 
СЕНЙЦЯ Павло Іванович [11 (23). 
IX 1879, с. Максимівка, тепер 
у складі м. Переяслава-Хмельни- 
цького Київ. обл.— З.УІІ 1960, 
Москва] — укр. рад. композитор, 
педагог і фольклорист. У 1909 
закінчив Моск. консерваторію. З 
1908 викладав у муз. закладах 
Москви. В 1921—31 — наук, спів¬ 
робітник МУЗ. відділу Наркомосу. 
Збирав і обробляв укр. нар. пісні. 
У 1923—29—секретар етнографіч¬ 
ної секції Держ. ін-ту муз. науки, 
1924—28 — Президії етнографіч¬ 
них курсів при цьому ін-ті. Твори; 
опери «Життя — це сон» (за Каль- 
дероном), «Наймичка» (1916, за 
Шевченком, не закінчена), «Анд¬ 
рій», «Марта» (1926; обидві— неза- 
кінчені), кантата «Свято Жовтня» 
(1932), «Музична картина» (1932), 
2 симфонії (1905, 1912), симф. 
поема (1952), камерно-інструм. му¬ 
зика, хори, вокальні ансамблі, 

романси, обробки укр. нар. пі¬ 
сень. Теор. праці — «Сучасна 
українська музика» (1923), «Укра¬ 
їнська вокальна музика» (1925), 
«Українські народні пісні, записа¬ 
ні у Волинській губернії М. Не- 
козаченком» (1926), «П. Демуць- 
кий. Нарис з його життя і критич¬ 
ний аналіз праць» (1931). 
Літ.: Михайлов М. М. Композитор 
П. І. Сениця. К., 1965. 

О. А. Правдюк. 

С£НІОР (Зепіог) Нассау Уїльям 
(26.IX 1790, Комптон, Беркшір — 
4.VI 1864, Кенсінгтон) — англ. 
економіст. Закінчив Оксфордсь¬ 
кий ун-т (1815), адвокат. Представ¬ 
ник вульгарно) політичної еконо¬ 
ми. У 1825—30, 1847—52 —про¬ 
фесор політ, економії Оксфордсь¬ 
кого ун-ту. Займав керівні поса¬ 
ди в різних урядових комісіях з 
питань праці в промисловості, за¬ 
хищав інтереси капіталістів. С. 
висунув апологетичну теорію при¬ 
бутку, в якій джерелом вартості 
поряд з працею проголошувалося 
і «стримання» капіталіста від осо¬ 
бистого споживання. Гол. праця — 
«Основні начала політичної еконо¬ 
мії» (1836). Виступав проти скоро¬ 
чення робочого дня, твердячи ніби¬ 
то таке скорочення негативно поз¬ 
начиться на екон. становищі краї¬ 
ни. С. вважав, що чистий прибу¬ 
ток створюється протягом остан¬ 
ньої години робочого дня і тому 
для підприємців в результаті ско- 
роченння робочого дня зникнуть 
стимули до господарської діяль¬ 
ності. 
СЕНГТІ — розмінна монета держа¬ 
ви Тонга, дорівнює */іоо паанги. 
СЕНК£ВИЧ (5іепкіе\уіс2) Генрик 
(літ. псевд.— Літвос; 5.У 1846, 
с. Воля-Окшейська, тепер Сед- 
лецького воєводства ПНР — 15.XI 
1916, Веве, Швейцарія) — польс. 
письменник. У першій повісті 
«Даремно» (1872), оповіданнях і 
новелах 70—80-х рр. реалістично 
зобразив злиденне життя польс. 
селянства, процес примусового 
понімечення польс. села, розвін¬ 
чував амер. й англ. бурж. цивілі¬ 
зацію. Ставши 1882 редактором 
консервативної газ. «Слово», при¬ 
єднався до націоналістично-шля¬ 
хетського табору. У 80-і рр. ство¬ 
рив істор. трилогію — романи 
«Вогнем і мечем» (т. 1—4, 1884), 
«Потоп» (1886), «Пан Володийов- 
ський» (т. 1—З, 1887—88). У рома¬ 
ні «Вогнем і мечем» з націоналіс¬ 
тичних позицій консервативної 
шляхти змалював нац.-визвольну 
боротьбу укр. народу 1648—54, за 
що зазнав гострої критики з боку 
Болеслава Пруса, І. Франка та ін. 
В романі «Потоп» показав бороть¬ 
бу польс. народу проти швед, 
навали 1655—56. У романі «Пап 
Володийовський», ідеалізуючи ро¬ 
довиту шляхту, описав війни Поль¬ 
щі 1672—73 проти тур. завойовни¬ 
ків. В романі «Оио уасііз» («Камо 
грядеші», 1896) показав звичаї 
рим. аристократії, ідеалізував по- 
чатки християнства. В істор. рома¬ 
ні «Хрестоносці» (1900) відтворив 
боротьбу польського народу на 
рубежі 14—15 ст. проти агресії 
Тевтонського ордену. В романі 
«Вир» (1910) відбилося негативне 
ставлення С. до революції 1905. 
Автор психологічного роману «Без 
догмату» (1891), пригодницької 

СЕНКЕВИЧ 

Л. А. Сенеіса. 
Національний музей. 
Неаполь. 

Сен-Жон Перс. 

Л. А. Сен-Жюст. 

П. Т. Сениця. 

8 УРЕ, Т. 10 
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СЕНКЕВИЧІВКА 

Ш. К. Сен-Санс. 

Сенполія фіалкоквіт- 
кова. 

ПОВІСТІ для дітей «В пустелі і 
пущі» (1911) тощо. У кращих ро¬ 
манах виступив як основоположник 
реалізму в істор. жанрі нац. л-ри. 
Нобелівська премія, 1905. 
Те.: Укр. перекл.— Янко-музи- 
кант. К., 1957; Хрестоносці, т. 1 — 2. 
К., 1965; Новели. К., 1975; Рос. 
перекл.— Повести и рассказьі. М., 
1957; Без догмата. М., 1960; Потоп, 
т. 1—2. М., 1970; Янко-музмкант. — 
Рассказьі. М.. 1974; Крестоносцьі. Ки- 
шинев, 1980. 
Літ.: Горский И. К. Историческпй ро¬ 
ман Сенкевича. М., 1966. 

І. М. Ло.зинський. 

СЕНКЕВИЧГВКА — селище місь- 
КОГО типу Горохівського р-ну Во- 
лин. обл. УРСР. Залізнич. стан¬ 
ція. 1,7 тііс. ж. (1982). Асфальто¬ 
бетонний з-д. 2 заг.-осв. школи, 
мед. амбулаторія. Будинок куль¬ 
тури, б-ка. Виникло 1924—25, с-ще 
міськ. типу — з 1940. 
СЕНбї — група племен (семаї, ті- 
міар, махмері, або бесісі, джах- 
хут, чевонг та ін.). Живуть у лі¬ 
систих передгір’ях Центр, хребта 
п-ова Малакка. Чисельність — 
34 тис. чол. (1978, оцінка). Мова 
належить до мон-кхмерських мов, 
але з значним впливом малайсь¬ 
кої мови. За віруваннями С.— ані¬ 
місти (див. Анімізм), частина 
прийняла іслам. С. разом з семаи- 
гами вважаються найдавніщим 
населенням Малайзії. Побут С. 
1874—75 досліджував М. М. Ми- 
клухо-Маклай. Осн. заняття С. 
— збиральництво, мисливство, ри¬ 
бальство, частково землеробство. 
В С. значні пережитки материн- 
ськородових відносин. 
сеномАнський вік і ^рус 
(від назви галльського племені це- 
номанів) — перший вік пізньо- 
крейдової епохи крейдового періо¬ 
ду та відклади, що утворилися в 
той час. На Україні відклади С. я. 
(піски, пісковики, крейда, мерте¬ 
лі, вапняки, глини, алевроліти то¬ 
що) поширені в Дніпровсько-До¬ 
нецькій і Причорноморській запа¬ 
динах, Галицько-Волинській си¬ 
неклізі, на Волино-Подільській 
плиті, в Карпатах та ін. районах, 
їхня потужність до 600 м. З цими 
відкладами пов’язані поклади фос¬ 
форитів. Див. також Крейдовий 
період і крейдова система. 
СЕН-П’ЄР — місто на о. Сен-П’єр 
в Атлантичному ок., адм. центр 
франц. володіння Сен-П'єр і Мі- 
келон. 5 тис. ж. (1975). Ловіння, 
переробка і вивіз риби. 
СЕН-П’ЄР І МІКЕЛбН — воло 
діння («заморський департамент») 
Франції на 8 островах (найбіль¬ 
ші — Сен-П’єр і Мікелон) в Атлан¬ 
тичному ок., на Пд. від о. Нью¬ 
фаундленд. Заг. площа 242 км^. 
Нас. 5 тис. чол. (1975), гол. чин. 
французи. Офіц. мова — фран¬ 
цузька. Адм. ц.— м. Сен-П’єр. 
Рельєф островів переважно ни¬ 
зовинний, погорбований. Клімат 
океанічний, вологий. Грунти ка¬ 
м’янисті. Острови належать Фран¬ 
ції з 1604. В 1946 здобули статус 
«заморської території», 1976 — 
«заморського департаменту» Фран¬ 
ції. СЗсн. заняття населення — ло¬ 
віння і переробка риби. Рибосу- 
шильні з-ди, холодильники, пере¬ 
робка тріскової печінки, невеликі 
судноверфі, парусні та бондарські 
майстерні. Обслуговування іноз. 
риболовних суден. Для внутр. спо¬ 

живання вирощ}^ють овочі. Тва¬ 
ринництво, звірівницька ферма. 
Туризм. Вивозять рибу, рибопро¬ 
дукти, хутро. Грощ. одиниця — 
франц. франк. 
СЕНПбЛІЯ, узамбар ська, або аф¬ 
риканська, фіалка (Заіпіраиііа) — 
рід рослин родини геснерієвих. 
Багаторічні трави. Стебла майже 
немає. Листки цілісні, опушені, 
зібрані в розетку. Квітки великі, 
фіолетові, пурпурові, рожеві, білі; 
суцвіття — півзонтик. Плід — 
коробочка. Бл. 20 видів, пошир, 
в гірських лісах тропічної Африки. 
В СРСР в дикому стані немає, ви¬ 
рощують лише як оранжерейні 
та кімнатні декоративні рослини. 
Розмножують листковими живця¬ 
ми, насінням. Відомо понад 1200 
сортів і форм, більшість яких — 
похідні від С. фіалкоквіткової 
(5. іопапіЬа). Осн. сорти: Блюскай, 
Дабл пінк гігант. Зірка, Ментор 
бой. Голубий Дунай, Хмара, Ля 
Фам тощо. л. П. Лебеда. 
СЕН-САНС (Заіпі-Заепз) Шарль 
Каміль (9.x 1835, Париж — 16.ХІІ 
1921, Алжір, похований у Парижі) 
— франц. композитор, піаніст, ди¬ 
ригент, муз. критик і громадський 
діяч, член Ін-ту Франції (з 1881), 
почесний член Петерб. відділення 
Рос. муз. товариства (1909). Один 
з організаторів Національного му¬ 
зичного товариства (1871), яке 
сприяло розвиткові франц. музи¬ 
ки. Виступав як піаніст і диригент 
у багатьох країнах (зокрема, в Ро¬ 
сії — 1875, 1887). Серед творів — 
опера «Самсон і Даліла» (1877), 
3-я симфонія (1886), симф. поема 
«Танок смерті» (1874), 2-й, 4-й, 
5-й фп. концерти (1868, 1875, 1896). 
Широко відома п’єса С.-С. «Ле¬ 
бідь» з оркестрової фантазії «Кар¬ 
навал тварин» (1886). Критичні 
праці «Гармонія і мелодія» (1885), 
«Портрети і спог^и» (1899). 
СЕНСЙБЕЛЬНИИ (від лат. 5еп 
5ІЬІІІ5 — чутливий, чуттєвий) — 
філософський термін, яким поз¬ 
начають предмети і явища матері¬ 
ального світу, що сприймаються за 
допомогою відчуттів. Часто вжи¬ 
вають у значенні «чуттєвий» як 
фізіологічну збудливість, прита¬ 
манну живому організмові. Проте 
сенсибельність — це, насамперед, 
людська здатність до чуттєвого 
пізнання, завжди опосередкована 
мисленням. С. протилежний інте¬ 
лігібельному. 
сенсибілізація (від лат. 5еп- 
5ІЬі1І5 — чутливий) — підвищення 
чутливості організму людини та 
деяких тварин щодо певних алерге¬ 
нів. Напр., введення в клітину 
деяких барвників спричинює ви* 
соку чутливість її до світла (див. 
Фотодинамічний ефект)’, при 
введенні в організм чужорідного 
білка виникає С. до повторного 
його введення. З С. пов’язані т. з. 
алергічні хвороби (див. також 
Алергія). Послаблення або усунен¬ 
ня С. наз. десенсибілізацією. 
сенсибілізація у фото¬ 
графії — підвищення світло¬ 
чутливості фотоматеріалів до ви¬ 
промінювання в певних ділянках 
спектра оптичного. Пов’язана з 
введенням у фотографічну емуль¬ 
сію цих матеріалів спец, речовин — 
сенсибілізаторів. Розрізняють С. 
хімічну й оптичну. При хімічній 
С. підвищується природна світло¬ 

чутливість мікрокристалів гало¬ 
генідів срібла до променів з дов¬ 
жиною хвилі не більш як 510 нм. 
Це явище зумовлюється їхньою 
взаємодією з хім. сенсибілізатора¬ 
ми (напр., комплексними солями 
золота), внаслідок якої виникають 
додаткові центри світлочутливості. 
В разі оптичної С. фотогр. емуль¬ 
сія набуває додаткової світлочут 
ливості (до променів з довжиною 
хвилі понад 510 нм). Для такої 
С. використовують оптичні сенси¬ 
білізатори (напр., ціанінові барв¬ 
ники), які поглинаються мікро- 
кристалами галогеніду срібла і 
передають йому при експонуванні 
(див. Експозиція) поглинену енер¬ 
гію випромінювання. 
СЕНСИТЙВНІСТЬ (лат. 5еп5І- 
ііуиз — чутливий, від зепзиз — 
відчуття) — психодинамічна влас¬ 
тивість особистості, що характе¬ 
ризує її чутливість. У С. відтво¬ 
рюється своєрідність сенсорної 
організації людини (див. Сенсо- 
рика). Психофізичними характе¬ 
ристиками С. є сукупність віднос 
но незалежних порогів відчуття 
зорового, слухового та шкірного 
аналізаторів, а також загальний 
темп виникнення і розгортання сен- 
сомоторних реакцій. С. є відносно 
стійкой) властивістю особистості і 
виявляється в різних умовах і при 
дії різних за своєю природою зов¬ 
нішніх подразників. Індивідуаль¬ 
ні відміни в С. зумовлюють своє¬ 
рідність перебігу психічних проце¬ 
сів, властивостей, станів людини, 
а також впливають на здібності 
людини. С. відіграє велику роль 
у формуванні професійних здібнос¬ 
тей, сприйманні ін. людини, в со¬ 
ціальних стосунках. 
Літ.: Русалов В. М. Биологические 
основьі индивндуально-психологичес- 
ких различий. М., 1979. 

^ Л. А. Лепихова. 
СЕНСИТОМЕТР — прилад, за 
допомогою якого на досліджуваних 
чорно-білих і кольорових фото¬ 
графічних матеріалах після про¬ 
явлення фотографічного одер¬ 
жують сенситограму — ряд почор¬ 
нінь або забарвлених потемнінь; 
засіб сенситометрії. Для одержан¬ 
ня сенситограми фотоматеріал по¬ 
слідовно експонують (див. Експо¬ 
зиція) дозованим світлом задано¬ 
го спектрального складу. Сенси¬ 
тограма дає змогу вивчати власти¬ 
вості фотоматеріалів. Джерелами 
світла в С. (мал.) є звичайно лам¬ 
пи розжарення з колірною т-рою 
2850 К. Спектр, склад випромі- 

Оптична схема сенситометра для чор¬ 
но-білих фотоматеріалів: 
і — джерело світла; 2 — кожух затво¬ 
ра з отвором; З — шторка затвора; 
4 — світлофільтр штучного «сонячно¬ 
го» світла; 5 — світлофільтр для виз¬ 
начення ефективної світлочутливості; 
6 — діафрагма; 7 — фотометричний 
клин; 8 — досліджуваний фотомате¬ 
ріал. 
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нювання змінюють світлофільт¬ 
рами, а освітленість фотоматеріа¬ 
лу дозують найчастіше спец, при¬ 
строєм — фотометричним клином. 
СЕНСИТОМЕТРІЯ (від лат. 5еп- 
зіііуиз — чутливий і грец. цєтрєсо— 
вимірюю) — сукупність методів 
вимірювання різних фотографіч¬ 
них властивостей {світлочутли¬ 
вості, контрастності, оптичної 
щетини фотографічної вуалі та 
ін.) світлочутливих фотографічних 
матеріалів. До С. почали вдава¬ 
тися в 40-х рр. 19 ст., довгий час 
обмежуючись визначенням лише 
світлочутливості фотошарів (звід¬ 
си назва). С. поділяють па ден¬ 
ситометрію, сенситометрію інте¬ 
гральну і спектральну. Інтегральна 
С. пов’язана з вимірюванням вла¬ 
стивостей матеріалів, експонова¬ 
них (див. Експозиція) світлом 
складного спектрального складу 
(переважно білим). В спектраль¬ 
ній С. властивості досліджують 
при експонуванні матеріалів моно¬ 
хроматичним (одноколірним) світ¬ 
лом. Розрізняють С. чорно-білих і 
кольорових фотоматеріалів, а та¬ 
кож С. матеріалів для реєстрації 
іоні:^ючого випромінювання. До 
яасошв С. належать денситомет¬ 
ри, мікрофотометри, сенсито¬ 
метри та ін. прилади. 
СЕН-СІМбН (Заіпі-Зітоп) Клод 
Анрі де Рувруа (17.x 1760, Па¬ 
риж — 19. V 1825, там же) — 
франц. мислитель, соціолог, один 
із засновників утопічного соціа¬ 
лізму. І раф. Одержав домашню 
освіту під керівництвом Д'Аламбе- 
ра. У поглядах на природу— при¬ 
хильник механістичного матеріа¬ 
лізму. У соціологічному вченні, 
якому притаманні елементи істо¬ 
ризму, висунув ряд цінних для то¬ 
го часу теор. положень: ідею про 
закономірність руху суспільства 
як цілісного організму від нижчих 
форм до вищих; про визначальну 
роль продуктивних сил у розвит¬ 
ку суспільства тощо. І^итикував 
капіталістичний лад і вбачав свою 
найвищу мету у виробленні принци¬ 
пів нового сусп. устрою. Побудо¬ 
ву такого суспільства С.-С. пов’я¬ 
зував із запровадженням «пром. 
системи», принципами якої, зо¬ 
крема, проголошувались: обов’яз¬ 
ковість праці для всіх громадян, 
держ. планування виробництва, 
розподіл сусп. благ «за здібностя¬ 
ми». Проте соціалістичні погляди 
С.-С. мали утопічний характер. 
Він негативно ставився до політ, 
боротьби і революції. Засуджую¬ 
чи класову боротьбу, не розумію¬ 
чи істор. місії пролетаріату, вва¬ 
жав, що урядові реформи і мораль¬ 
не виховання суспільства на осно¬ 
ві розробленої ним теорії «нового 
християнства» приведуть до зни¬ 
щення класових суперечностей, до 
примирення класів і перебудови 
суспільства. Незважаючи на не¬ 
послідовність вчення С.-С., осново 
положники марксизму-ленінізму 
високо цінували С.-С. як одного з 
безпосередніх попередників нау¬ 
кового соціалізму. 

Те.: Избранньїе сочинения, т. 1 — 2. 
М.-Л., 1948. 
Літ.: Волгин В. П. Сен-Симон її сен- 
симонизм. М., 1961. 

^ В. О. Курганський. 
СЕН-СІМбН (Заіпі-Зітоп) Луї 
де Рувруа (16.1 1675, Париж — 

2.ПІ 1755, там же)— франц. політ, 
діяч, письменник. У 1715—23 був 
членом Ради регентства при мало¬ 
літньому Людові ку XV. Автор 
«Мемуарів» (т. 1—21, повне вид. 
1829—31), в яких міститься бага¬ 
тий матеріал про придворний по¬ 
бут, викриваються придворні ін¬ 
триги. Був прихильником дружніх 
відносин з Росією. С. С. нале¬ 
жить також істор. праця «Пара¬ 
лель трьох перших королів Бурбо¬ 
нів» (вид. 1880). 
Те.: Рос. перек л.— Мемуари, 
т. 1—2. М.—Л.. 1934—36. 

Т. Т. Духоений. 

СЕНСОРИКА (від лат. $еп5о- 
гіит — орган чуттів, зепзиз — 
відчуття) — поняття, що уза¬ 
гальнює відчуття; чуттєве пізнання 
об’єктивної дійсності за допомогою 
відчуттів і сприймань. Чуттєве 
відображення здійснюється через 
зорові, слухові, нюхові, тактильні 
(дотикові) аналізатори. Склад і 
структура чуттєвого відображен¬ 
ня створюють сенсорну організа¬ 
цію людини (див. також Сенси¬ 
тивність). Сенсорними подразни¬ 
ками можуть виступати матері¬ 
альна річ, явище, а також слово. 
Розрізняють сенсорні образи і сен¬ 
сорні дії. Зважаючи на важли¬ 
вість С. для оптимального орієн¬ 
тування людини в природному і со 
ціальному середовищі, суспільство 
надає великого значення сенсор¬ 
ному вихованню. і. д. Бєх. 
СЕНСбРНА ІНФОРМАЦІЯ (від 
лат. 5еп50гіит — орган чуттів) — 
інформація, що її одержує організм 
за допомогою чуттів органів. 
Надходить у вигляді світлових, 
мех. і хім. подразнень. Від ре¬ 
цепторів С. і. передається у від¬ 
повідні центри кори великих пів¬ 
куль головного мозку. Відбір по¬ 
тенціальної С. і. для різних тва¬ 
рин переважно зумовлений межа¬ 
ми можливості органів чуттів. Кін¬ 
цевим етапом обробки С. і. є її 
синтез, формування цілісного 
суб’єктивного образу об’єктивного 
зовн. світу. 
СЕНСбРНЕ ВИХОВАННЯ — 
сукупність педагогічних заходів, 
спрямованих на розвиток діяль¬ 
ності органів чуттів людини. Потре¬ 
ба в С. в. зумовлена значенням 
чуттєвого пізнання в розвитку лю¬ 
дини. На відміну від розробле¬ 
них за рубежем формальних си¬ 
стем С. в. (М. Монтессорі), в 
рад. дошкільній педагогіці осн. 
увага приділяється не ізольованим 
вправлянням органів чуттів, а 
формуванню різноманітних сен¬ 
сорних здібностей. С. в. сприяє 
всебічному розвиткові особистості, 
є основою успішного розумового 
виховання, фізичного виховання, 
естетичного виховання, мораль¬ 
ного виховання. У зв’язку з тим, 
що в дитинстві сенсорні процеси 
інтенсивно розвиваються, С. в. 
у цей період набуває особливо важ¬ 
ливого значення. В різних видах 
діяльності—у конструюванні, ліп¬ 
ленні, малюванні, співах тощо — 
дитина вчиться узагальнених спо¬ 
собів спостерігання (розглядання, 
вислуховування) і зіставляння 
особливостей предметів. Велику 
роль у С. в. відіграють мовлення, 
словесні вказівки й позначення. 
С. в. має важливе значення для 
практичної, особливо художньо- 

творчої діяльності людей (див. 
Художнє виховання. Музичне ви¬ 
ховання). Воно є невід’ємним еле¬ 
ментом організації пед. процесу. 
Див. також Сенситивність, Сенсо- 
рика. 
Літ.: Ананьев Б. Г. Психология чув- 
ственного познания. М., 1960. 

І. Д. Бех. 
СЕНСУАЛГЗМ (лат. зепзиаііз — 
чуттєвий, від зепзиз — почуття, 
відчуття) — напрям у пізнання 
теорії, який визнає відчуття 
єдиним джерелом знань. Проти¬ 
лежний раціоналізмові. Розрізня¬ 
ють мат^іалістичний та ідеалі¬ 
стичний С. Матеріалістичний С. 
розглядає відчуття як відображен¬ 
ня об’єктивної реальності й за пев¬ 
них умов веде до матеріалізму 
(Ф. Бекон, Дж. Локк, П. А. Голь- 
бах, К. А. Гельвецій, Л. Фєйєр- 
бах та ін.). Ідеалістичний С., який 
вбачає у відчуттях суб’єктивний 
стан свідомості і заперечує об’єк¬ 
тивну реальність або зводить її 
до непізнаванної «речі в собі», 
набирає суб’єктивно-ідеалістично¬ 
го характеру (Дж. Берклг, Д. Юм). 
Суб’єктивно-ідеалістичний С. є ос 
новою феноменалізму, від якого 
беруть початок позитивізм, ем¬ 
піріокритицизм, неопозитивізм. 
Довівши єдність чуттєвого і логіч¬ 
ного пізнання, розкривши єдність 
пізнавальної діяльності людини 
і сусп. практики, діалектичний 
матеріалізм подолав обмеженість 
домарксистського сенсуалізму. 
сентаво (ісп., португ. сепіа- 
уо — сотий) — розмінна монета 
Аргентіни (дорівнює ‘/і00 аргент. 
песо), Бразілії (7іоо крузейро), 
Гватемали (‘/юо кетсаля), Рес¬ 
публіки Куби (у 100 кубинського 
песо), Мексіки (7іоо мекс. песо), 
Португалії (‘/і00 португ. ескудо) 
та ін. країн. 
СЕНТАГОТАТ (ЗгетавоіЬаі) Янош 
(н. 31.x 1912, Будапешт) — угор. 
нейроанатом, акад. Угор. АН (з 
1967), її президент (з 1977), іноз. 
член АН СРСР (з 1976) і АМН 
СРСР (з 1982). Закінчив Буда¬ 
пештський ун-т (1936). В 1946— 
63— зав. кафедрою анатомії ун-ту 
в м. Печі; з 1963 очолює 1-й Ін-т 
анатомії Будапештського мед. 
ун-ту. Осн. праці з мікроскопічної 
анатомії нервової системи. С. роз¬ 
робив методи строго розрахованих 
перерізок внутрішньомозкових 
провідників, які дали змогу погли¬ 
бити розуміння про зв’язок око- 
рухових центрів з вестибулярною 
системою і про нейронну організа¬ 
цію спинного мозку. С. досліджу¬ 
вав гіпоталамічну ділянку голов¬ 
ного мозку, нейронну організацію 
кори мозочка та кори великих пів¬ 
куль головного мозку тощо. С. 
вніс значний вклад у розробку 
т. 3. модульної концепції будови 
головного мозку. Нагороджений 
рад. орденом Дружби народів. 

Д. А. Сахаров. 
СЕНТ-БЕВ (Заіпіе-Веиуе) Шарль 
Опостен (23.XII 1804, Булонь- 
сюр-Мер — 13.x 1869, Париж) — 
франц. критик і письменник. В 
передмові С.-Б. до «Од і балад» 
В. Гюго (1827) і в кн. «Історичний 
і критичний огляд французької 
поезії і театру XVI ст.» (1828) 
знайшли втілення теор. принципи 
прогресивного романтизму. В зб. 
віршів «Життя, вірші та думки 

СЕНТ-БЕВ 
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Герб 
Сент-Вінсенту 

і Грснадін. 

СЕНТ-ВІНСЕНТ 
І ГРЕНАДІНИ 

Площа — 389 км- 

Населення — 
120 тис. чол. (1980) 

Столиця — 
м. Кінгстаун 

Жозефа Делорма» (1829), романі 
чЛюбострастя^ (1834) розкрив тра¬ 
гедію особистості в міщанському 
середовищі. Як історик та літ. 
критик (з6. ««Літературно-критич¬ 
ні портрети», г. 1—5, 1836—39; 
багатотомна серія <«Бесіди по по¬ 
неділках», 1851—62; її продов¬ 
ження ««Нові понеділки», 1863— 
70) виступав за зв’язок л-ри з жит¬ 
тям суспільства. 
Те.: У кр. перекл.— Сонет. В кн.: 
Сузір’я французької поезії, т. 2. К., 
1971; Рос. перекл.— Литератур- 
ньіе портрети.— Критические очерки. 
М., 1970. Б. Б. Бунич-Ремізов, 

|л. А. Розанова.^ 

СЕНТ-ВГНСЕНТ І ГРЕНАДГНИ 
— держава на о. Сент-Вінсент 
та кількох невеликих о-вах (Грена- 
діни) у групі Навітряних о-вів у 
Карибському м. Населення — пе¬ 
реважно негри й мулати, є англій¬ 
ці, португальці, індійці. Офіц. 
мова — англійська. 
Державний лад. С.-В. і Г.— кон¬ 
ституційна монархія. Входить до 
Співдружності, очолюваної Ве¬ 
ликобританією. Глава д-ви — англ. 
королева, представлена ген.-губе¬ 
рнатором. Законодавчий орган — 
однопалатний парламент — Палата 
зборів (13 членів); виконавчий — 
уряд на чолі з прем’єр-міністром. 
Природа. Острови вулканічного 
походження заввищки до 1234 м 
(вулкан Суфрієр на о. Сент-Він¬ 
сент). Клімат тропічний, пасат¬ 
ний. Пощирені вічнозелені ліси. 
Історія. О. Сент-Вінсент відкрив 
X. Колумб 1498. В 1763 його за¬ 
хопила Великобританія. Згодом 
був під контролем навперемінно 
французів і англійців. У 1958— 
Ь2 входив до складу Вест-Індської 
Федерації. В 1969 проголощений 

««асоційованою з Великобританією 
державою». З 27.x 1979 — неза¬ 
лежна д-ва С.-В. і Г. З 1980 — член 
ООН. Входить до Карибського 
співтовариства. 

Політичні партії, профспілки. 
Лейбористська партія 
Сент-Вінсенту, засн. 1955. 
Правляча. Нова демокра¬ 
тична партія, засн. 1979. 
Дрібнобуржуазна. О б ’ є д н а 
ний визвольний рух, 
засн. 1979. Народна полі 
тична партія, засн. 1952. 
Спілка торговельних, 
промислових і обслу¬ 
говуючих робітників, 
засн. 1962. Об’єднана спіл 
ка промислових і сіль 
ських робітників, засн. 
1952. 
Господарство. Основа економіки — 
с. г. і обслзч'овування іноз. тури¬ 
стів. У с. г. зайнято бл. 60% са¬ 
модіяльного населення. Кращі 
землі та лісові масиви належать 
іноз. капіталу і плантаторам. Гол. 
с.-г. культури — банани, кокосові 
горіхи, манго, мускатні горіхи, 
боби какао, маніок. С.-В. і Г.— 
світовий виробник ароруту, з ко¬ 
ренів якого виробляють крохмаль 
(1 тис. т, 1980). Розводять велику 
рогату худобу, овець, свиней. Роз¬ 
вивається рибальство. Пром-сть 
представлена окремими підприєм¬ 
ствами по переробці місц. с.-г. 
сировини. Довж. автощляхів — 
104(1 км. Гол. мор. порт і міжнар 
аеропорт — Кінгстаун. Вивозять 
арорут, банани копру тощо; до¬ 

возять товари щирокого вжитку, 
продовольство, паливо, транспорт¬ 
ні засоби та ін. Гол. торг, партне¬ 
ри — Великобританія, США, краї¬ 
ни Карибського басейну. Грош. 
одиниця — східнокарибський до¬ 
лар. 2,7 східнокариб. дол. = 
1 дол. США. 
СЕНТ-Г£ЛЕНС — місто на Зх. 
Великобританії, в метрополітен- 
ському графстві Мерсісайд. Вузол 
автомоб. щляхів. 194 тис. ж. (1976). 
Значна скляна (на базі місцевих 
покладів скляних пісків) і хім. 
пром-сть. Кольорова металургія 
та мащинобудування. В районі 
С.-Г.— видобування кам. вугілля. 
С Е Н Т-Д € Р ДІ (Згепі-Оуогвуі) 
Альберт (н. 16.IX 1893, Будапещт) 
— амер. біохімік, за походженням 
ЗЧ'орець. Член Нац. академії США 
(з 1956) і Амер. академії мистецтв 
і наук (з 1957). Закінчив Будапещт- 
ський ун-т. Доктор р^едицини (з 
1917). В 1922—26 працював в Ні¬ 
дерландах, потім у Великобрита¬ 
нії. Доктор філософії Кембрідж- 
ського ун-ту (з 1927). В 1930 по¬ 
вернувся до Угорщини; 1931—45 — 
професор Сегедського, 1945—47 — 
Будапепітського ун-тів. Був учас¬ 
ником Руху Опору (1944). З 1947 
працює в США в Морській біоло- 
гіч. лабораторії та Ін-ті по вивчен¬ 
ню м’язів. С5сн. праці присвячені 
дослідженню процесів біологіч. 
окислювання, тканинного дихан¬ 
ня, вивченню властивостей м’язо¬ 
вих білків—актину і міозину. 
Автор кількох теорій м’язового ско¬ 
рочення. Виділив з тваринних і 
рослинних тканин аскорбінову ки¬ 
слоту і встановив її ідентичність 
з вітаміном С. З’ясував, що рибо¬ 
флавін належить до комплексу 
вітаміну Вг- Іноземний член АН 
СРСР (з 1947). Почесний член 
Угорської АН (з 1945). Нобелів¬ 
ська премія, 1937. 
СЕНТ-ДЖОН — місто на Сх. Ка¬ 
нади в пров. Нью-Брансуїк. Заліз- 
нич. станція, порт на Атлантично¬ 
му ок. в гирлі р. Сент-Джону. 
112 тис. ж. (1974, з передмістями). 
Суднобудування і судноремонт. 
Металург., металообробні, нафто¬ 
переробні, целюлозно-паперові, 
цукр. підприємства. Засн. 1635. 

С.-Д.— перще поселення в Кана¬ 
ді, що дістало статус міста. 
СЕНТ-ДЖОНС — місто на Сх. Ка 
нади, адм. ц. провінції Ньюфаунд¬ 
ленд, на о. Ньюфаундленд. Порт 
на узбережжі зат. Фанді Атлантич¬ 
ного ок. 132 тис. ж. (1974). Під¬ 
приємства металург., металообр., 
судноремонтної, нафтопереробної, 
рибопереробної та рибоконсервної 
пром-сті. Вироби. риболовного 
спорядження. Засн. в кінці 16 ст. 
СЕНТ-ДЖОНС — столиця д-ви 
Антігуа та Барбуда (див. т. 12, 
Додаток). Порт на пн.-зх. узберелс- 
жі о. Антігуа. Аеропорт. 25 тис. 
ж. (1976). Невеликі підприємства 
по вироби, цукру, рому, нафто¬ 
продуктів, по очистці бавовни. 
СЕНТ-ДЖбРДЖЕС — столиця 
Гренади. Порт на Зх. о. Гренада, 
аеропорт. 32 тис. ж. (1977). Ви¬ 
роби. цукру і рому. Вивіз какао, 
мускатних горіхів, бананів. 
СЕНТ-ЕКЗЮПЕРГ (Заіпі-Ехире 
гу) Антуан де (29.VI 19(Ю, Ліон — 
31.VII 1944) — франц. письмен¬ 
ник. У 1926 став льотчиком. У 
1927—29 — нач. аеродрому в Пн. 
Африці, 1929—31 — пілот у Пд. 
Америці, Африці, 1933—34 — 
льотчик-випробувач. Після від¬ 
відання 1935 СРСР написав ряд 
нарисів про соціалістичне будів¬ 
ництво в Рад. країні. В репорта 
жах 1937 з республіканської Іспа¬ 
нії таврував фащизм. Учасник 2-ї 
світової війни. Після окупації 
1940 Франції нім.-фащист. оку¬ 
пантами емігрував до США. З 
1943 — військовий льотчик у Пн. 
Африці. Загинув над морем у райо¬ 
ні о-ва Корсіка під час виконання 
бойового завдання. У романах 
««Південний поигговий» (1929), 
««Нічний політ» (1931), ««Планета 
людей» (1939), кн. ««Цитадель» 
(незакінч., вид. 1948) — роздуми 
над долею людини в бурж. су¬ 
спільстві. У повістях ««Військовий 
пілот» (1942), ««Лист до заручника» 
(1943) звучить впевненість у пере¬ 
мозі над фащизмом. У філос.- 
алегоричній притчі-казці «Малень¬ 
кий принц» (1943) протиставляв 
гуманізм простих людей соціаль¬ 
ному злу бурж. світу. Портрєі 
с. 115. 
Те.: Укр. перекл.— Планета лю¬ 
дей. та інші твори. К., 1968; Твори. 
К., 1973; Рос. п е р е к л.—Сочи- 
нения. М., 1964; Избранное. Л., 1977. 
Літ.: Харламова Г. Сент-Екзюпері — 
письменник-гуманіст. К., 1968; Грн- 
горьев В. П. Антуан Сент-Зкзюпери. 
Л., 1973; Паевская А. В. Антуан де 
Сент-Зкзюпери. Библиографический 
указатель. М., 1966. 

В. І. Пащенко. 

сент£нція (лат. зепіепііа — 
думка, судження, вислів) — ви¬ 
слів морально-повчального змісту, 
коротке напучення. Напр., байка 
Л. Глібова ««Синиця» закінчується 
С.: ««Ніколи не хвались, поки га¬ 
разд не зробищ діла». 
СЕНТЄСИМО (ісп. сепіезіто — 
сотий) — розмінна монета Пана¬ 
ми (дорівнює \/,оо бальбоа), Уруг¬ 
ваю (‘/іоо уругвайського песо). 
сент-еть€н — місто в центр, 
частині Франції, адм. ц. департа¬ 
менту Луара. Вузол з-ць і автощля¬ 
хів. 220 тис. ж. (1975). Разом з 
прилеглими містами і селищами 
утворює міську агломерацію. Роз¬ 
винуті металургія (виплавка якіс¬ 
ної сталі), мащинобудування і 
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металообробка (локомотиви, мо¬ 
тоцикли, зброя, швейні машини, 
електронне устаткування, автомоб. 
частини). Вироби, коксу. Оптична, 
шовкова, трикотажна і швейна 
пром-сть. У районі С.-Е.— видо¬ 
бування вугілля. Ун-т, Вища гір¬ 
нича школа. 
СЕНТИ М Е НТАЛ ГЗ М (франц. 
$епІітеп1:а1І5те, від зепіітепі: — 
почуття) — художній напрям у 
літературі. Виник у 18 ст. на змі¬ 
ну класицизмові з його аристокра¬ 
тизмом і суворою регламентацією. 
Проголошуючи культ природи і 
людських почуттів, сентименталіс¬ 
ти намагалися розчулити читача і 
викликати співчуття до нещасної 
долі героїв, показували життя і по¬ 
бут простих людей, ідеалізували 
патріархальний спосіб життя. С. 
сперщу з’явився в л-рах ряду єв- 
роп. країн у зв’язку з загострен¬ 
ням боротьби з абсолютистською 
владою: в Англії (поезія Дж. Том- 
сона, Е. Юнга, Т. Грея, проза О. 
Гольдсміта, Л. Стерна, від рома¬ 
ну якого ««Сентиментальна подо¬ 
рож» утвердилася сама назва на¬ 
пряму), у Франції (творчість 
Ж. Ж. Руссо), був поширений у 
нім., польс. та інших л-рах. Сен¬ 
тименталісти розширили тематику 
літ. творів, коло жанрів, сюжетів, 
образних засобів (жанри психоло¬ 
гічного роману, ««слізлива коме 
дія», міщанська драма, в поезії — 
послання, ідилія, елегія, мадри¬ 
гал). В центрі уваги рос. сенти¬ 
менталістів (М. Карамзін, ранній 
В. Жуковський, І. Дмитрієв) — 
образ освіченого і чулого дворяни¬ 
на, який проповідує гуманне став¬ 
лення до селян. В укр. л-рі С. поз¬ 
начився на творах І. Котляревсь¬ 
кого («Наталка Полтавка»), особ¬ 
ливо С. відчутний у Г. Квітки-Ос- 
нов’яненка. Окрему групу його 
повістей (««Маруся», ««Козир-дів¬ 
ка», «Сердешна Оксана») нази¬ 
вають сентиментально-реалістич¬ 
ними. Елементи С. були також і 
в укр. театрі 19 ст., зокрема в ме¬ 
лодрамі. В образотворчому мист. 
риси С. виявилися у творчості ху¬ 
дожників Греза (Франція), Г. 
Тома, М. Швінда (Німеччина), 
Е. Міллейза (Англія). 

Г. Ф. Семенюк. 
СЕНТЙМО (ісп. сепііто — сотий) 
— розмінна монета Іспанії (дорів¬ 

нює ‘/юо ісп. песети), Венесуели 
(V1оо болівара), Коста-Ріки (‘/іоо 
колона), Парагваю (‘/іоо гварані), 
Гаїті (7іоо гурда). 
СЕНТ-КРІСТбФЕР (СЕНТ- 
КІТТС) — нЄвіс — володіння Ве¬ 
ликобританії на островах тієї самої 
назви в групі Навітряних о-вів. 
Заг. площа 305 км^. Нас.— 50 тис. 
чол. (1979), гол. чин. негри і му¬ 
лати. Офіц. мова — англійська. 
Адм. ц.— Бастер. Острови вулка¬ 
нічного походження, гористі (вис. 
до 1315 м). Клімат тропічний, 
пасатний. О-ви Сент-Крістофер 
(Сент-Кіттс) і Невіс відкриті X. 
Колумбом 1493. З 1625 — колонія 
Великобританії. З 1967 брит. уряд 
проголосив федерацію С.-К.— Н. 

««асоційованою з Великобританією 
д-вою» (до 1967 до неї входив та¬ 
кож о. Ангілья, тепер окреме брит. 
володіння). С.-К. — Н. — член 
Карибського співтовариства. 
Політичні партії і профспілки: 
Л е й б ор истська партія 
Сент-Кіттсу — Невіс у. 
Засн. 1932. Рух народної 
д і ї. Засн. 1965. Професій¬ 
на і робітнича спілка 
Сент-Кіттсу — Невіс у. 
Засн. 1940. Входить до МКВП і 
ОРІТ. 
Основа економіки С.-К. — Н.— 
с. г. Вирощують цукр. тростин)^, 
бавовник, кокосову пальму, овочі, 
фрукти. Рибальство. Цукр. з-д, 
невеликі підприємства по перероб¬ 
ці с.-г. продукції. Туризм. Довж. 
з-ць 58 км, автошляхів — 80 км. 
Мор. порт — Бастер. Аеропорт — 
Голден-Рок (Бастер). Вивозять цу¬ 
кор, бавовник та ін. гол. чин. у 
Великобританію. Грош. одиниця 
— сх.-карибський долар. 
СЕНТ-ЛУЇС — МІСТО в центр, час¬ 
тині США, в штаті Міссурі. Роз¬ 
ташований на р. Міссісіпі. Вузол 
з-ць і автошляхів. Важливий річ¬ 
ковий порт. 519 тис. ж. (1976). 
Найрозвинутіші машинобудуван¬ 
ня (авіаракетне, електротех., ра¬ 
діоелектронне, с.-г., вироби, пром. 
' трансп. устаткування) і мета¬ 
лообробка. У передмістях — чорна 
і кольорова металургія, нафтопе¬ 
реробка, хім. пром-сть. Шкіряно- 
взуттєві, швейні, хутрові, дерево- 
обр., поліграф., харч, (у т. ч. бо¬ 
рошномельні, м’ясні, пивоварні) 
підприємства. В районі С.-Л.— 
видобування свинцевої руди. 2 
ун-ти. Бот. сад. Місто засн. 1764. 
СЕНТ-ЛЮСГЯ — держава на 
острові тієї ж назви в групі На¬ 
вітряних о-вів у Карибському м. 
Населення — переважно негри і 
мулати. Офіц. мова — англійська. 
Державний лад. С.-Л.— конститу¬ 
ційна монархія. Входить до складу 
Співдружності, очолюваної Вели¬ 
кобританією. Глава д-ви—англ. ко¬ 
ролева, представлена ген.-губерна¬ 
тором. Законодавчий орган — Па¬ 
лата зборів, що обирається насе¬ 
ленням на 5 років (17 членів). Ви¬ 
конавча влада належить уряду, 
очолюваному прем’єр-міністром. 
Природа. Острів вулканічного по¬ 
ходження, гористий, вис. до 950 м. 
Поклади сірки. Клімат тропічний, 
пасатний. Поширені вічнозелені 
ліси. 
Історія. Острів відкрив X. Колумб 
1502. З 1814 С.-Л.— колонія Ве¬ 
ликобританії. В 1958—62 входила 
до Вест-Індської Федерації. В 1967 

брит. уряд проголосив С.-Л. «асо¬ 
ційованою з Великобританією дер¬ 
жавою». З 22.11 1979 С.-Л.— неза¬ 
лежна д-ва в складі Співдруж¬ 
ності. З 1979 С.-Л.—член ООН. 
С.-Л.— член Карибського спів¬ 
товариства. 
Політичні партії, профспілки. 
Прогресивна лейборист¬ 
ська партія, засн. 1981. 
Лейбористська партія 
Сент-Люсії, засн. 1946. 
Об’єднана робітнича 
партія, засн. 1964. Робітни¬ 
чий революційний рух, 
засн. 1977. Об’єднаний 
фронт, засн. 1969. Рада 
робітників Сент-Лю- 
с і ї, засн. 1939. Спілка фер¬ 
мерів та сільськогос¬ 
подарських робітни¬ 
ків. Профспілка моря¬ 
ків і портових робіт¬ 
ників, засн. 1945. Входить до 
МКВП. 
Господарство. Основа економіки — 
с. г. і обслуговування іноз. турис¬ 
тів. На експорт вирощують (збір, 
тис. т, 1980): банани — 65, кокосо¬ 
ві горіхи — 37, манго — 43, боби 
какао, цитрусові, цукр. тростину, 
бавовник, виноград. Осн. прод. 
культури — рис, маніок, батат. 
Розводять велику рогату худобу, 
свиней, кіз, овець тощо. Рибаль¬ 
ство. Окремі підприємства по ви¬ 
роби. копри, кокосової олії, мила, 
рому, соків, картону, цигарок, 
текст, виробів. Вироби, електро¬ 
енергії — 60 млн. кВт год. Довж. 
автошляхів — 800 км. Є два аеро¬ 
порти. Гол. мор. порт — Кастрі. 
З С.-Л. вивозять банани, копру, 
кокосову олію, ром, какао, цитру¬ 
сові та ін.; довозять товари ши¬ 
рокого вжитку, паливо, трансп. 
засоби, продовольство. Основні 
торг, партнери — Великобританія, 
США, країни Карибського басей¬ 
ну. Грош. одиниця — східно- 
карибський долар. 2,7 східно- 
каЬиб. дол. = 1 дол. США. 
СЕНТО (англ. СЕКТО; Сепігаї 
Тгеаіу Ог§апІ2агіоп — Організація 
центрального договору) — агре¬ 
сивний воєнно-політ. блок 1955— 
79. До 1959 мав назву Багдадсь¬ 
кий пакт. 
До блоку входили Великобрита¬ 
нія, Туреччина, Іран, Ірак (до 
1958), Пакистан. США, не будучи 
формально членом СЕНТО (мали 
статус спостерігача), брали актив¬ 
ну участь у його діяльності, фак 
тично спрямовуючи її. Метою 
СЕНТО було придушення нац.- 

СЕНТО 

Герб 
Сент-Люсії. 

СЕНТ-ЛЮСІЯ 

Площа — 616 км- 

Населення — 
120 тис. чол. (1980) 

Столиця — м. Кастрі 
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СЕНТ-ПОЛ 

Ф. Сенькович. Богома¬ 
тір з пророками. Ікона 
з села Ріпнева (тепер 
Буського району Львів¬ 
ської області). 1599. 

Ж. Сера. Цирк. 1890 — 
91. Лувр. Париж. 

Серадела посівна: 
1 — верхня частина 
рослини; 2 — квітка; 
З — плоди. 

визвольного руху на Близькому і 
Серед. Сході. Великобританія і 
СІЛА намагалися використати 
СЕНТО для створення напруже¬ 
ності Близькому і Серед. Схо¬ 
ді, що викликало протести гро¬ 
мадськості Ірану, Пакистану, Ту¬ 
реччини і примусило уряди цих 
країн переглянути питання про 
свою участь у блоці. В 1979 блок 
розпався. г. С. Ігошкін. 
СЕНТ-ПОЛ — місто на Пн. США, 
адм. центр штату Міннесота. Порт 
на р. Міссісіпі. Вузол з-ць і авто- 
моб. шляхів. 272 тис. ж. (1976). 
С.-П. фактично злився з м. Мін- 
неаполісом. Підприємства с.-г., 
трансп. і електротех. машинобуду¬ 
вання, хім., поліграф., дерево- 
обр. і харч, (борошномельної, м’я¬ 
соконсервної) пром-сті. Значний 
торг.-фінанс. центр. Університет 
(з 1854). 
СЕНТ-ЧАРЛЬЗ — мис, крайня 
сх. точка Пн. Америки (55® 40' зх. 
д., 52® 24' пн. ш.), на п-ові Лабра¬ 
дор в межах Канади. 
ССНЧЕНКО Григорій Іванович 
[н. 10 (23).І 1917, с. Готівка, те¬ 
пер Путивльського р-ну Сумської 
обл.] — український рад. селек¬ 
ціонер, доктор с.-г. наук (з 1966), 
професор (з 1969), засл. діяч нау¬ 
ки Української РСР (з 1977). Член 
КПРС з 1960. В 1938 закінчив 
Глухівський с.-г. інститут (Сум. 
обл.). Учасник Великої Вітчизн. 
війни 1941—45. З 1945 — нау¬ 
ковий співробітник, зав. відділом, 
з 1960 — директор Всесоюзного 
н.-д. ін-ту луб’яних культур. Ав¬ 
тор багатьох високопродуктивних 
сортів (Південних достигаючих) 
конопель. Осн. праці з генетики та 
селекції конопель. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Держ. премія (ЗРСР, 1967. 

В. К. Савиенко. 
С£НЧЕНК0 Іван Юхимович 
[ЗО. І (12.11) 1901, с. Наталине, 
тепер Красноградського р-ну Хар¬ 
ків. обл.— 9.XI 1975, Київ. — 
укр. рад. письменник. Закінчив 
Харків, ін-т нар. освіти (1928). 
Вчителював, з 1923 — на журна¬ 
лістській роботі. Друкуватися по¬ 
чав 1921. Належав до літ. орг-цій 
«Ялг/г>, В апліте. Осн. тема ран¬ 
ніх оповідань і повістей С.— со¬ 
ціалістична перебудова міста і 
села («Ярема Кавун», 19^; «Ін¬ 
женери», «Петля», обидві — 1925; 
«Паровий млин», 1926). Зображую¬ 
чи колективізацію, С. гол. увагу 
приділяє соціальним конфліктам, 
змінам у свідомості й психології 
людей («Червоноградські портре¬ 
ти», 1930; «Комуна», 1932; «Чор¬ 
на брама», 1936). Робітничій темі 
присвячено романи С. «Металіс¬ 
ти» (1932), «Напередодні» (1938), 
«Його покоління» (1947, друга 
редакція — 1965), зб-ки оповідань 
«Рубін на Солом’янці» (1957), «На 
Батиєвій горі» (1960). Написав 
ряд книжок для дітей: «Мої прия¬ 
телі» (1951), «Діамантовий берег» 
(1962), «Дороги близькі і далекі» 
(1965) та ін. Помітним явищем укр. 
рад. прози 70-х рр. є повість 
«Савка» (1972), тематично близь¬ 
ка до ранніх творів про село. 
Автор зб. віршів «В огнях вишне¬ 
вих завірюх» (1925), п’єси «З при¬ 
мусу» (1946), численних нарисів, 
публіцистичних і літ.-критичних 
статей. Переклав укр. мовою ряд 

творів О. Радищева, О. Пушкіна, 
М. Горького. Нагороджений орде¬ 
ном «Знак Пошани». 
Те.: Вибрані твори, т. 1 — 2. К., 1971; 
Твори, т. 1—2. К., 1981; Рос. пе¬ 
ре к л.— Вишневьій листок. М., 1967. 
Літ.: Брюховецький В. С. Іван Сен- 
ченко. К., 1981. П. П. Кононенко. 

СЕНЧ ЙЛО-СТЕФАНбВСЬКИЙ 
Олексій Флорович (1808—66) — 
укр. художник. В 1840—60 — 
учитель малювання в київ, повіто¬ 
вій школі на Подолі, співробітник 
Тимчасової комісії для розгляду 
давніх актів у Києві. У 1843 по¬ 
знайомився з Т. Шевченком, між 
ними встановилися дружні взає¬ 
мини. У 1846 разом з Шевченком 
брав участь в археол. розкопках 
кургану Переп'ятихи поблизу 
Фастова (тепер Київ. обл.). Де¬ 
в’ять малюнків, які С.-С. виконав 
для альбома «Могила Переп’ятиха 
та археологічні знахідки з неї» 
(К., 1846), помилково приписували 
Шевченкові. С.-С.— один з поши¬ 
рювачів <Живописной Украиньї» 
в Києві. В 1859 Шевченко, пере¬ 
буваючи в Києві, гостював у ху¬ 
дожника 
СЕН^ВІН Дмитро Миколайович 
[6 (17).УІП 1763, с. Комлєво, те¬ 
пер Боровського р-ну Калуз. обл.— 
5 (17).IV 1831, Петербург] —рос. 
флотоводець, адмірал (з 1826). 
Закінчив Мор. кадетський корпус 
(1780). З 1783 — на Чорномор. 
флоті. Учасник битви біля мису 
Каліакрія під час рос.-тур. війни 
1787—91, Середземноморського по¬ 
ходу Ушакова 1798—1800. В пері¬ 
од рос.-тур. війни 1806—12 коман¬ 
дував ескадрою в Адріатично- 
му і Егейському морях (1806— 
07), розгромив тур. флот у Дарда¬ 
нелльській та Афонській битвах 
(1807). В 1825—ЗО командував 
Балт. флотом. С. розвинув так¬ 
тику мор. бою, розроблену Ф. Ф. 
Ушаковим. Демократичні погляди 
С. привернули увагу декабристів, 
які намічали ввести його до Тим¬ 
часового уряду. Іменем С. назва¬ 
но групу островів в архіпелазі 
Каролшських о-вів, миси у про¬ 
тоці Брістоль Берінгового м. і 
на Пд. Сх. о. Сахалін. 
СЕН^ВІН Наум Якимович [бл. 
1680—24.У (4.УІ) 1738, Очаків] — 
рос. військ.-морський діяч, віце- 
адмірал (1727). Почав військ, 
службу 1698 солдатом, згодом слу¬ 
жив матросом на Балт. флоті. 
Відзначився під час Північної 
війни 1700—21. В 1719, коман¬ 
дуючи загоном кораблів, розгро¬ 
мив швед, ескадру біля о. Езель 
(Сааремаа). В 1728—32 команду¬ 
вав галерним флотом. Під час рос.- 
тур. війни 1735—39 з вересня 1737 
— командуючий Дніпровською вій¬ 
ськовою флотилією, брав участь в 
здобутті Очакова. 
СЕНЬЙОР (франц. 5еІ8пеиг, від 
лат. 5ЄПІОГ — старший) — 1) У 
Зх. Європі за середніх віків феод, 
земельний власник (власник сень- 
йорії), якому підкорялися залеж¬ 
ні селяни (а часто і городяни); 
у вужчому значенні — великий 
феодал, в особистій залежності 
від якого перебувала група ва¬ 
салів (див. також Васалітет). 
2) Звернення до чоловіка в Іспа¬ 
нії (до^жінки — сеньйора). 
СЕНЬЙОРІЯ (франц. 5ЄІ8пеигіе) 
— в Зх. Європі в період середньо¬ 

віччя в широкому розумінні сино¬ 
нім вотчини. У вужчому значенні 
С.— один з видів вотчини, який 
відрізнявся незначною роллю пан¬ 
ського г-ва або його повною від¬ 
сутністю. Майже вся (або вся) 
площа такої С. була у володінні 
залежних селян-держателів, які 
виплачували оброк сеньйору. 
С Е Н Ь К <3 Василь Васильович 
(н. 15.x 1921, с. Семенівка, тепер 
місто Черніг. обл.) — рад. військ, 
льотчик-штурман, полковник, дві¬ 
чі Герой Рад. Союзу (1943, 1945). 
Член КПРС з 1942. В Рад. Армії 
з 1940. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 — стрілець-бомбар- 
дир, штурман екіпажу та ланки 
авіац. полку далекосяжної дії, 
учасник боїв під Ленінградом і 
Сталінградом, у Польщі, Угор¬ 
щині, Німеччині. Здійснив 430 
бойових вильотів. У 1952 закін¬ 
чив Військ.-повітр. академію. З 
1954 — на військ.-викладацькій 
роботі. З 1977 — у запасі. Наго¬ 
роджений орденами Леніна, Чер¬ 
воного Прапора, ін. орденами, ме 
далями. 
СЕНЬКбВИЧ Федір (р. н. не 
від., с. Щирець, тепер смт Пусто- 
митівського р-ну Львів, обл. — 
п. 1631) — укр. іконописець і пор¬ 
третист. Працював у Львові. В 
1630 намалював іконостас для 
Успенської церкви та плащаницю. 
Вважають, що С. є автором тво¬ 
рів: «Портрет І. Даниловича», іко 
на «Богоматір з пророками» (1599) 
з с. Ріпнева (тепер Буського р-ну 
Львів, обл.). Після смерті С. його 
художня майстерня перейшла до 
М. Петрахновича. Іл. див. також 
на окремому аркуші до ст. Від¬ 
родження, 1. 2, с. 272—273. 
СЕПАРАТЙЗМ (від лат. 8ерага1и5 
— відокремлений) — прагнення до 
відокремлення або відособлення; 
в бурж. багатонац. державах — 
прагнення окремих груп населен¬ 
ня, зокрема нац. меншостей, до 
відокремлення і створення власної 
державності. На відміну від на¬ 
ціонально-визвольного руху С. не 
є масовим нар. рухом. За ним час¬ 
то криються інтереси певних кіл 
місц. буржуазії, права яких по¬ 
рушуються центральним урядом. 
Міжнар. імперіалізм намагається 
використати С., щоб підірвати 
єдність країн соціалістичної спів¬ 
дружності. С. є одним із методів 
імперіалістич. політики неоколо¬ 
ніалізму. В. І. Ленін показав гли¬ 
боку ворожість і шкідливість С. 
для революц. робітн. руху, підкрес¬ 
ливши, що нац. гризні, нац. відосо¬ 
бленню робітники протиставляють 
єдність трудящих усіх націй (див. 
Повне зібр. тв., т. 23, с. 145). 

Ю. І. Нипорко. 
сепаратний мир — мир чи 
перемир’я у війні, укладені з про¬ 
тивником однією державою (або 
групою д-в) без відома та згоди її 
(їхніх) союзників. С. м. переду¬ 
ють сепаратні переговори. 
СЕПАРАТОР (лат. зерагаіог — 
відокремлювач) — 1) Апарат (ма¬ 
шина) для сепарації. Принцип дії 
С. грунтується на різниці фіз. 
або фіз.-хім. властивостей компо¬ 
нентів суміші, що її розділяють. 
До найпоширеніших належать С. 
(мал.): гравітаційні (напр., гвин 
тові), в яких суміш розділяється 
на компоненти, різні за густиною, 



під дією сили ваги (див. Гравіта¬ 
ційне збагачування корисних ко¬ 
палин); магнітні, де сепарація 
відбувається під впливом магніт¬ 
ного поля (див. Магнітне збага¬ 
чування корисних копалин), і 
відцентрові, в яких важча рідина 
або завис твердих частинок у рі¬ 
дині спрямовується відцентрови¬ 
ми силами до периферичної час¬ 
тини С., звідки й видаляється 
(напр., сепаратор молочний). Є 
також С. електричні (наприклад, 
електростатичні, див. Електро¬ 
статичне збагачування корисних 
копалин), відстійні, повітряні то¬ 
що. 2) Обойма з вирізами, яка роз¬ 
діляє кульки або ролики підшип¬ 
ника, зберігаючи однакову від¬ 
даль між ними. 
сепаратор молбчний — 
апарат для розділення молока на 
вершки і молочні відвійки. С. м. 
бувають відкриті, напівзакриті й 
герметичні; з ручним і мех. при¬ 
водом. Осн. частинами С. м. є 
приймач молока, збірники верш¬ 
ків і відвійок, металевий барабан 
і приводний механізм. Розділення 
молока відбувається в барабані, 
що обертається зі швидкістю 6— 
12 тис. об/хв. При сепарації мо¬ 
лока під впливом відцентрової си¬ 
ли відвійки відкидаються до пе¬ 
риферії, піднімаються по стінці 
вгору і через отвір у накривці ви¬ 
ходять назовні. Вершки, питома 
вага яких менша порівняно з від¬ 
війками, концентруються біля осі 
барабана і по каналах піднімаю¬ 
ться у вершкозбірник. Продуктив¬ 
ність С. м. до 25 000 л/год. По¬ 
ширені в СРСР марки — СОМ-600, 
СОМ-3-1000 та ін. Див. також 
Молочарня. Іл. с. 120. 
сепарація (лат. зерагаїіо, від 
зераго — відокремлюю) — 1) Ві¬ 
докремлення, розділення на скла¬ 
дові частини. 2) Відокремлення 
рідких чи твердих частинок від га¬ 
зу або пари, твердих — від ріди¬ 
ни; розділення на складові части¬ 
ни твердих або рідких сумішей. 
Для С. використовують сепарато¬ 
ри різних типів, вибір яких зале¬ 
жить від складу розділюваної су¬ 
міші, фіз. або фіз.-хім. властиво¬ 
стей складових частин її, а також 
від тех. вимог до продуктів розді¬ 
лення. На С. у техніці грунтується 
більшість процесів і операцій по 
розділенню сумішей на компонен¬ 
ти, різні за густиною, до неї вда¬ 
ються у с. г. (при переробці зерна), 
харч, пром-сті (напр., для очищен¬ 
ня молока, прояснювання пива), у 
теплоенергетиці (при відокремлен¬ 
ні води від насиченої пари, вироб¬ 
леної у парогенераторах) тощо. 
С£ПІР (Заріг) Едуард (26.1 1884, 
Лауенбург, тепер м. Лемборк, 
ПНР — 4.ІІ 1939, Нью-Гейвен, 
Коннектікут, США) — амер. мо¬ 
вознавець і етнолог, чл. Амер. 
академії мистецтв і наук. Закін¬ 
чив Колумбійський ун-т (1904). 
Працював у Нац. антропологіч¬ 
ному музеї в Оттаві (Канада, 
1910—25), проф. Йєльського (1931 
—39) ун-ту. Досліджував мову й 
культуру індіанців Америки, проб¬ 
леми заг. мовознавства та етно¬ 
лінгвістики. Осн. праця — «Мова» 
(1921, рос. перекл. 1934), де С. 
трактував мову як структуру, опи¬ 
сав процеси розвитку мов світу і 
дав їхню типологічну класифіка¬ 

цію, яка використовується в су- 
час. амер. структурній лінгвісти¬ 
ці. Гіпотеза Сепіра — Уорфа про 
те, що кожна мова по-своєму відо¬ 
бражає світ, тенденційно викори¬ 
стовується сучас. етнолінгвісти¬ 
кою і необіхевіоризмом. 
Літ.: Новое в лингвистике, в. 1. М., 
1960; Общее язьїкознание. Методи 
лингвистических исследований. М., 
1973. М. М. Пещак. 

с£пія — рід ГОЛОВОНОГИХ молюс¬ 
ків. Те саме, що й каракатий^. 
С£ПІЯ (від грец. ат|ліа — кара¬ 
катиця) — 1) Фарба сіро-брунат¬ 
ного кольору для малювання. С. 
буває натуральна (виготовляється 
з т. 3. чорнильної залози карака¬ 
тиць) і штучна (фарба акварель¬ 
ного типу з різноманітними від¬ 
тінками кольорів). 2) Вид графіч¬ 
ної техніки, який поширився в 
Європі з серед. 18 ст. 3) Малюнок, 
виконаний у цій техніці. 
С£ПСИС (від грец. олфіб — гнит¬ 
тя), застаріла назва — зараження 
крові — тяжке загальне інфек¬ 
ційне захворювання, яке розви¬ 
вається у осіб з недостатнім імун¬ 
ним захистом (див. Імунологія, 
Імунопатологія), при наявності 
в організмі місцевого вогнища 
інфекції (гнійна рана, опік, кар¬ 
бункул, абсцес та ін.). Найчасті- 
щими збудниками С. є стафі¬ 
лококи, стрептококи, кишкова і 
синьогнійна палички. Розрізняють 
дві осн. форми С.: септицемію (С. 
без метастазів) і септикопіємію 
(С. з метастазами — утворенням 
гнояків в різних органах тіла, від¬ 
далених від первинних вогнищ). 
Септицемія зумовлена переважно 
наводненням крові мікробними 
токсинами, септикопіємія — пере¬ 
несенням мікробів, звичайно ста¬ 
філококів, з плином крові і утво¬ 
ренням нових вогнищ. 
За перебігом С. поділяють на 
гострий (більш частий і небезпеч¬ 
ний) і хронічний. Ознаки гостро¬ 
го С.: висока температура (до 
39—40® С), озноб, потіння, пригні¬ 
чений настрій, кволість, втрата 
апетиту, серцева слабкість, задиш¬ 
ка, схуднення, високий лейкоци¬ 
тоз, швидко прогресуюча ане¬ 
мія, блідість шкіри, часто дрібно- 
точкові крововиливи у шкіру, 
незагоюваїшя ран, проноси тощо. 
З крові більшості хворих висіва¬ 
ють мікроби (бактеріемія). 
Морфологічні зміни в організмі 
хворих на С. виявляються дистро¬ 
фічними, запальними і некротич¬ 
ними процесами в різних органах 
і тканинах {тромбофлебіт, гепа¬ 
тит, пієліт, дистрофія, збільшен¬ 
ня селезінки, міокардіодистрофія, 
при септикопієміі — гнояки в ле¬ 
генях, нирках, мозку, підшкірній 
клітковині тощо). Лікування 
С. комплексне — хірургічне і 
консервативне, спрямоване на бо¬ 
ротьбу зі збудниками інфекції 
(антибіотики), інтоксикацією (вида¬ 
лення, розтин і дренування первин¬ 
них і метастатичних гнійних вог¬ 
нищ, вливання у великій кількості 
фізіол. розчину хлориду натрію, 
глюкози тощо), на підвищення 
опірності організму неспецифічни¬ 
ми і специфічними засобами та 
ліквідацію порушень обміну і 
функцій органів. 
Літ.: Камаев М. Ф. Инфицированная 
рана и ее лечение. М.. 1970: Комплекс¬ 

неє лечение больньїх с гнойньїми про- 
цессами. К., 1979; Бєляєва Н. В. 
Профілактика сепсису у дітей. К., 
1980; Раньї и раневая инфекция. М., 
1981. М. П. Черенько. 
СЕПТЕТ (нім. ЗеріеІЬ, від лат. 
зеріет — сім) — муз. ансамбль з 
семи виконавців, а також муз. 
твір для ці)ОГо ансамблю. 
СЕПТГМІИ СЕВ£р Луцій [Еи- 
сіиз ЗерЬітіиз Зеуегиз; 11.IV 146, 
м. Великий Лептіс (на Пн. Сх. 
від тепер, м. Тріполі, ^Лівія) — 
4.II 211, Еборак, тепер Йорк, Ве¬ 
ликобританія] — римський імпе¬ 
ратор 193—211, засновник династії 
Северів. Проголошений імперато¬ 
ром легіонами в Паннонії. Спирав¬ 
ся на солдатів, яким надав ряд 
привілеїв. Проводив послідовну 
антисенатську політику. Укріпив 
кордони імперії. 
СЕРА (Зеигаї) Жорж П’єр (2.ХІ1 
1859, Париж — 29. ПІ 1891^ там 
же) — франц. живописець і гра¬ 
фік, представник неоімпресіоніз 
му, засновник пуантилізму. В 
1878—79 навчався в Школі крас¬ 
них мистецтв у Парижі у А. Ле- 
манна. Твори: «Купання в Аньє- 
рі» (1883—84), «Недільна прогу¬ 
лянка на острові Гранд-Жатт» 
(1884—86), «Захід сонця. Гран- 
кан» (1885), «Парад» (1887—88), 
«Канкан» (1889—90), «Цирк» 
(1890—91). Картини С. зберіга 
ються в Музеї імпресіонізму в 
Парижі, ^ Музеї сучас. мистецтва 
в Нью-Йорку, в Нац. галереї в 
Лондоні та ін. зібраннях. 
Те.: Рос. перек л.— Жорж Сера, 
Поль Синьяк. Письма. Дневники. 
Литературное наследие. Воспомнна- 
ния современников. М., 1976. 

СЕРАДЕЛА (ОгпііЬориз заііуиз) 
— однорічна кормова рослина ро¬ 
дини бобових. Стебла тонкі, гілля¬ 
сті, заввишки до 60 см і більше. 
Листки непарноперисті, ланцетні. 
Квітки дрібні, червоні або білі, 
зібрані в китиці. Плід — біб. 
Дико росте в Португалії, Іспанії. 
В культурі з початку 20 ст. На Ук¬ 
раїні вирощують на Поліссі, в Бі¬ 
лорусії, прибалтійських респуб¬ 
ліках, а також у центр, і зх. об¬ 
ластях РРФСР. Медонос. Викори¬ 
стовують С. на сіно, зелений корм, 
силос і як зелене добриво. В 100 
кг зеленої маси міститься 17 корм, 
од. і 2,6 кг перетравного протеїну. 
Врожай зеленої маси — 150—300 
ц/га. Поширені (1983) на Україні 
сорти: Любешівська місцева. Ско¬ 
ростигла 3587, Яворівська міс¬ 
цева. 
Літ.: Несміян І. Н. Однорічні кормо¬ 
ві культури. К., 1966. 

СЕРАКбВСЬКИЙ (Зіегако^узкі) 
Зигмунт [Сигизмунд; 18 (ЗО).У 
1826, с. Лісове, тепер Маневиць- 
кого р-ну Волин. обл.— 15 (27).VI 
1863, Вільнюс] — діяч польс., рос. 
і лит. революційно-визвольного ру¬ 
ху, капітан рос. армії. В 1838—45 
навчався в Житомир, гімназії, з 
1845 — в Петербурзькому ун-ті. В 
1848 за намір перейти рос.-австр. 
кордон для участі в революц. 
подіях 1848 в Галичині його ви¬ 
ключили з ун-ту й віддали в солда¬ 
ти до арештантської роти Орен¬ 
бурзького корпусу. Тут С. збли¬ 
зився з Т. Г. Шевченком. Після 
повернення (1856) до Петербур¬ 
га закінчив Академію Генштабу 
(1859). Служив офіцером особли¬ 
вих доручень у Генштабі. Мав тісні 
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І. Ю. Сенченко. 

В. В. Сенько. 

/ 

9 

Сепаратори: 
1 — гвинтовий: 
2 — магнітний. 



120 
СЕРАПІОН 

3. Сераковський. 

О. С. Серафимович. 

Сепаратор молочний 
СОМ-3-1000: 1 — по¬ 
плавець; 2 — калібру¬ 
вальна трубка; З — 
збірник ^ для вершків; 
4 — збірник для від¬ 
війок; 5 — барабан; 
6 — пружина горлової 
опори; 7 — клинопасо- 
ва передача від електро¬ 
двигуна; 8 — масляна 
ванна; 9 — підп’ятник; 
10 — вертикальний вал. 

зв’язки з М. Г. Чернишевським і 
М. О. Добролюбовим, співробітни¬ 
чав у журн. <Современник>. За 
кордоном зустрічався з О. І. Гер- 
ценом, М. П. Огарьовим, Дж. 
Гарібальді. В Петербурзі 1857 за¬ 
снував таємний революц. гур¬ 
ток, метою якого була боротьба 
за бурж.-демократичні перетво¬ 
рення в Росії, за незалежність 
Польщі. Мав зв’язки з ^Землею 
і волею> 60-х рр., К-том рос. офі¬ 
церів у Польщі, що його очолював 
А. О. Потебня. В березні 1863 
нелегально виїхав до Литви, де в 
квітні очолив сел. повстання (див. 
Польське повстання 1863—64). 
Діяв у тісному зв’язку з К. Ка- 
линовським. С. було поранено в 
сутичці з урядовими військами, 
взято в полон і страчено. 
Літ.: Марахов Г. И. Сигизмунд Сера- 
ковский и его связи с Украиной. «Со- 
ветская Украйна», 1961, № 2. 

СЕРАПіОН (р. н. невід.— п. 
1275) — давньоруський церковний 
діяч і письменник, після 1238 — 
архімандрит Києво-Печерського 
монастиря, з 1274 — єпископ вла¬ 
димирський. Автор п’яти повчань, 
що ДІЙШЛИ до нас. У трьох з них 
яскраво описано розорення Русі 
ордами Батия. Для повчань С. 
характерні простота викладу, пое¬ 
тичність і образність. 
СЕРАПІС (греч. 2^раяі0 — го¬ 
ловний бог у релігії елліністичного 
Єгипту. Культ С. запровадив Пто- 
лемей І (305—283 до н. е.). Єгиптя¬ 
ни ототожнювали С. з богом родю¬ 
чості Осірісом, іноді з священним 
биком Апісом, греки — із Зевсом. 
С. вважали всемогутнім волода¬ 
рем неба й землі, премудрим, 
всеблагим, батьком усіх людей 
тощо. Культ С. був поширений у 
всьому елліністичному світі. 
СЕРАФЙмов Сергій Савич(1878 
— 1949) — рос. рад. архітектор. 
У 1901 — 10 навчався в петерб. 
АМ у О. Померанцева. Спорудив 
у Харкові будинок Держ^ому 
(1925—29, у співавт. з М. Фель- 
гером, С. Кравцем) та будинок 
Проектних організацій (1930—33, 
у співавт. з М. Зандберг-Сера- 
фимовою; тепер гол. корпус ун-ту 
ім. М. Горького), на яких позна¬ 
чився вплив конструктивізму. 
о 1919 — на викладацькій роботі 
(професор Держ. вільних худож¬ 
ньо-навчальних майстерень, 1932— 
39 — Всерос. академії мистецтв 
у Ленінграді). Іл. див. на окре¬ 
мому аркуші до ст. Архітекту¬ 
ра, т. 1, с. 224—225. 
СЕРАФИМбВИЧ Олександр Се¬ 
рафимович [справж. прізв.— По¬ 
пов; 7 (19). 1 1863, станиця Нижньо- 
курмоярська, тепер Цимлянський 
р-н Ростов, області — 19.1 1949, 
Москва] — рос. рад. письменник. 
Член Комуністичної партії з 1918. 
У 1887 був заарештований у зв’яз¬ 
ку з справою О. Ульянова та ін. 
і висланий в Архангельську губ. 
В 1890—1902 жив на Дону, в Ма¬ 
ріуполі (тепер Жданов) під нагля¬ 
дом поліції. У 1902 переїхав до 
Москви. Друкуватися почав 1889 
(оповідання «На крижині»). Опо¬ 
відання «Снігова пустеля», «На 
плотах» (обидва — 1890) — про 
тяжке життя трудящих в^ умовах 
капіталізму. Події першої рос. 
революції 1905—07 відобразив в 
оповіданнях «На Прєсні», «Бомби» 

(обидва — 1906), «Заграви» (1907) 
та ін. Роман «Місто в степу» (1912) 
— про розвиток капіталізму, зрос¬ 
тання робітничого руху і немину¬ 
чість революції в Росії. На імпе¬ 
ріалістичну війну відгукнувся опо¬ 
віданнями, нарисами «В Галичині», 
«Зустріч» та ін. У повісті «Заліз¬ 
ний потік» (1924) показав героїч¬ 
ний похід Таманської армії 1918, 
революц. загартування народних 
мас. Рад. дійсності присвячені на¬ 
риси «По донських степах» (1931), 
незакінчений роман «Колгоспні 
лани». Під час Великої Вітчизн. 
війни 80-річний С. побував на 
фронті, написав патріотичні нари¬ 
си і оповідання. Життя і творчість 
С. тісно пов’язані з Україною. У 
своїх творах писав про шахтарів 
Донбасу, робітників Маріуполя, 
Луганська, укр. селян (цикл «Ма¬ 
ріуполь», «В очереті», «У мли¬ 
ні», «Біла глина», «Рідна земля» 
та ін.). У повісті «Залізний потік» 
широко використав елементи укр. 
мови. Автор статей про Т. Шев¬ 
ченка. Нагороджений орденом Ле¬ 
ніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1943. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 — 7. М., 
1959—60; Собрание сочинений, т. 1 — 
4. М., 1980; Укр. перек л.— За¬ 
лізний потік. К., 1977. /. Т. Крук. 
СЕРАФГМИ — в іудейській і 
християнській міфології один з 
дев’яти рангів ангелів. 
СЕРБЕДАРИ, сарбадари (перс., 
букв.— вішальники, приречені) — 
учасники нар.-визвольного руху 
14 ст. проти монголо-тюркської 
кочової знаті в державі Хулагуї- 
дів (включала Іран, більшу час¬ 
тину сучас. Афганістану, Турк¬ 
менії, Закавказзя, Іраку, сх. ча¬ 
стину Малої Азії). Рух С. прохо¬ 
див під реліг. оболонкою шиїзму і 
суфізму. В 1337—81 існувала д-ва 
С. Повстання С. відбулися в Са¬ 
марканді 1365—66 (керівники — 
Аби Бекр К елеві та Маулана- 
заое) та Кермані 1373—74. 
с£рби — нація в Югославії. Чи¬ 
сельність — 9,7 млн. чол. (1980, 
оцінка). Компактно живуть у Сер¬ 
бії, а також у ряді районів Боснії 
і Герцеговини, в сх. районах Хор¬ 
ватії. За кордоном живуть гол. 
чин. у Румунії, Угсющині і США. 
С. говорять сербохорватською 
мовою. Переважна більшість ві¬ 
руючих С.— православні, є також 
католики, протестанти, мусульма¬ 
ни. В 12—14 ст. С. сформувались 
у народність, мали свою держав¬ 
ність. У 14 ст. були поневолені 
тур. загарбниками. Після визво¬ 
лення в КІН. 19 ст. з-під тур. гніту 
завершився процес формування 
С. у націю. Сучас. С.— один з рів¬ 
ноправних народів у СФРЮ. Пра¬ 
цюють в пром-сті, в галузі земле¬ 
робства, тваринництва, займаються 
ремеслами. Про історію, г-во, куль¬ 
туру С. див. Сербія. 
СЕРБИН Іван Юрійович (р. н. 
невід.— квітень 1665, під Уман¬ 
ню) — брацлавський полковник 
(1658, 1663—65). Походив з замож¬ 
ного сербського роду. В 50-х рр. 
17 ст. переселився з Сербії на 
Україну і вступив на службу до 
козац. війська. В 1658 гетьман І. 
Вшовський призначив С. брац- 
лавським полковником. С. брав 
участь у придушенні нар. повстан¬ 
ня на Лівобережній Україні, керо¬ 

ваного М. Пушкарем 1 Я. БараОа- 
шем. Восени 1658, під час спроби 
брата гетьмана — Д. Виговського— 
захопити Київ, С. взяли в полон 
і заслали вглиб Росії. Повернув¬ 
шись 1660 на Україну, С. оселився 
в Корсуні. В 1663 гетьман І. Брю- 
ховецький знову призначив його 
брацлавським полковником. У 
1664 С. брав участь у воєнних діях 
проти загонів ставленика шляхет. 
Польщі правобережного гетьмана 
П. Тетері. С. загинув у бою. 
С£РБИН Яків (рр. н. і см. невід.) 
— укр. друкар і гравер 2-ї іюл. 
18 ст. Жив і працював у Києві, 
де мав власну друкарню. Без цен¬ 
зури друкував і продавав граві¬ 
ровані тексти й ікони («Богоро 
диця Охтирська», «Св. Варвара>> 
та ін.). 
с£рбинов Іван Львович [31. V 
(12.VI) 1872, м. Миколаїв — 26.X 
1925, Одеса] — вітчизн. мікробіо¬ 
лог, міколог. Закінчив Петербур¬ 
зький ун-т (1898). В 1900—02 пра¬ 
цював асистентом у Військ.-медич¬ 
ній академії; 1902—05 в Нікітсь- 
кому ботанічному саду; 1905—15 
— в Петербурзькому ботанічному 
саду. В 19ІО—18 — доцент Ново¬ 
російського ун-ту в Одесі. В 1918— 
25 — професор Одеського с.-г. 
ін-ту. Осн. праці присвячені міко¬ 
логії, мікробіології, фітопатології. 
Був першим в Росії дослідником, 
який систематично вивчав хвороби 
рослин: запропонував “методику 
дослідження бактеріозів рослин і 
описав деякі з них, розробив вчен¬ 
ня про мішані інфекції при бак¬ 
теріозах. Вивчав фізіологію гри¬ 
бів. Автор підручників з мікро- 
біолоіії. С. о. МатвХєико. 
СЕРБИЧ£НК0 Олександр Калі- 
стратович (29.XI 1890— 1-11 1938) 
— парт, і держ. діяч УРСР. Член 
Комуністичної партії з 1907. Н. 
у с. Люботині (тепер місто Хар¬ 
ківської обл.) в сім’ї робітника. 
Вів підпільну революц. роботу в 
Кременчуці, з 1916 — у Харкові. 
Після Лютн. революції 1917 — 
член Харків. Ради робітн. і сол¬ 
дат. депутатів, Харків. к-ту 
РСДРП(б). Після встановлення 
Рад. влади в Харкові — голова 
Кременчуцького, а з 1922 — Пол- 
тав. губ. виконкомів. Був заст. 
голови РНК УРСР. Працював 
торгпредом СРСР в Австрії. На 
IX і X з’їздах КП(б)У обирався 
членом ЦК. В 1930—33 — канди¬ 
дат у члени Політбюро ЦК КП(^У. 
СЕРБІЯ, Соціалістична Республі¬ 
ка Сербія — союзна республіка 
у складі Югославії (СФРЮ). Пло¬ 
ща — 88,4 тис. км^. Населення — 
понад 9 млн. чол. (1978). Столи¬ 
ця — м. Белград. 
За конституцією С. найвищим ор¬ 
ганом держ. влади є респ. Скуп¬ 
щина, що складається з З палат 
(Віче об’єднаної праці, Громад- 
сько-політ. віче і Віче громад). Ви¬ 
конавчу владу здійснює Виконав¬ 
че віче — уряд республіки. У скла¬ 
ді С.— соціалістичні автономні 
краї Воєводина і Косово. 
Сербія розташована на Сх. країни. 
Пн.-зх. частину республіки .займає 
Середньодунайська рівнина, на 
Пд. Сх. — середньовисокі гори з 
широкими долинами та міжгірни¬ 
ми улоговинами. 
Клімат помірно континентальний. 
Гол. ріки — Дунай та його притоки 
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Тиса, Сава, Морава. Серед природ¬ 
ної рослинності переважають ши¬ 
роколистяні ліси. 
Осн. населення С.— серби (71%). 
Живуть також албанці (6л. 12%, 
переважно в авт. краї Косово), 
угорці й українці (відповідно 5% 
і бл. 3%, переважно в авт. краї 
Воєводина), хорвати і босніиці 
(по 2%) та ін. Пересічна густота 
нас.— 102 чол. на 1 к№ (1978). 
Міське населення становить 56% 
(1971, перепис). Найбільші міста: 
Белград, Новий Сад, Ниги. 
В 6—7 ст. тер. С. була заселена 
слов’ян, племенами, що перебува¬ 
ли на стадії розкладу первісно¬ 
общинного ладу. В 8—10 ст. на 
тер. С. утворився ряд феод, кня¬ 
зівств, у 12 ст.— єдина сербська 
феод, д-ва (з 1217 — королівство). 
Після поразки сербів на Косовому 
Полі 1389 С. підпала під тур. па¬ 
нування, яке загальмувало її екон., 
політ, і культур, розвиток. У се¬ 
ред. 15 ст. С. було включено до 
складу Османської імперії. Про¬ 
тягом 15—16 ст. тут поширився 
масовий нац.-визвольний і анти- 
феод. рух (див. Гайдуки). Рятую¬ 
чись від османського іга, багато 
сербів переселялось до Росії 
(на Україну). В 17—18 ст. серб- 
сько-рос. і сербсько-укр. зв’язки 
пожвавилися. У 18 ст. чимало сер¬ 
бів навчалося в Київській академії, 
колегіумах у Переяславі, Черніго¬ 
ві, Харкові, малярських школах 
у Києві. В 1718—39 пн. частина 
С. перебувала під владою Австрії. 
Звідти до Росії тоді емігрувало бл. 
20 тис. сербів, яких оселили на 
Україні (див. Нова Сербія, Сло- 
в'яно-Сербія). Внаслідок серб, пов¬ 
стань 1804—13 на чолі з Карагеор- 
гієм і 1815 на чолі з Милошем 
Обреновичем С. при підтримці 
Росії дістала автономію. В резуль¬ 
таті підписання Акерманської кон¬ 
венції 1826 і Адріанопольського 
мирного договору 1829 С. домог¬ 
лася остаточного визнання Осман¬ 
ською імперією її авт. прав. У 
1815—42, 1858—1903 в С. при вла¬ 
ді перебувала династія Обренови- 
чів, 1808—13, 1842—58, 1903—18 
— Карагеоргієвичів. У результа¬ 
ті перемоги Росії в рос.-тур. вій¬ 
ні 1877—78 С. здобула незалеж¬ 
ність. Під час 1-ї світової війни 
(див., зокрема, Сараевське вбив¬ 
ство) С. окупували війська австро- 
ііім. блоку. Після розпаду Австро- 
Угорщини 1918 пд.-слов’ян, землі, 
що входили до її складу, об’єд¬ 
налися з С. і Чорногорією в Ко¬ 
ролівство сербів, хорватів і сло¬ 
венців (з 1929 — Королівство Юго¬ 
славія), де панівне становище по¬ 
сіла серб, буржуазія. В роки 2-ї 
світової війни С.— один із цент¬ 
рів Народно-визвольної війни в 
Югославії 1941—45 проти нім.- 
фашист. окупантів та їхніх при¬ 
служників. Остаточно тер. С. виз¬ 
волено в ході Белградської опера¬ 
ції 1944. З 1945 С.— народна, з 
1963 — соціалістична республіка 
в складі СФРЮ. 
С.— один з економічно найрозви¬ 
нутіших районів країни з інду¬ 
стріально-аграрним типом г-ва, 
в якому створюється 45% нац. 
доходу Югославії. На С. припадає 
третина пром. і майже половина 
с.-г. продукції країни. На базі 
місц. покладів корисних копалин 

працює гірничодо^вна пром-сть, 
представлена видобуванням буро¬ 
го вугілля та лігнітів (Колуоар- 
ськии, Костолацький, Косовський 
та ін. басейни), нафти (Воєводи¬ 
на), міді (виплавка і прокат у 
Борі, Майданпеку та у Сх.-Серб¬ 
ських горах), свинцю, цинку (про¬ 
кат у Светозарево та Севойно), 
сурми. В Смедерево працює ком¬ 
бінат чорної металургії. Вироби, 
електроенергії на ТЕС та ГЕС, у 
т. ч. на збудованому спільно з 
Румунією при тех. допомозі СРСР 
гідрокомплексі ч Залізні Ворота» 
на Дунаї. З кольоровою металур¬ 
гією пов’язаний розвиток хім. 
(гол. чин. мінеральні добрива, кис¬ 
лоти, отрутохімікати) та електро- 
тех. (вироби, акумуляторів і ка¬ 
белю) пром-сті. Розвинуте багато¬ 
галузеве машинобудування (елек- 
тротех., електронне, гірниче, с.-г., 
автомобілебудування). Підприєм¬ 
ства текст., деревообр., шкіряно- 
взут., харч, галузей. Гол. пром. 
центри — Белград, Крагу єваць, 
Ниш, Новий Сад. С. г. спеціалізу¬ 
ється на вирощуванні зернових 
(пшениця, кукурудза, жито) і тех. 
(цукр. буряки, коноплі, соняшник) 
культур та м’ясо-мол. тваринни¬ 
цтві. Розвинуті садівництво, вино¬ 
градарство. Розводять велику ро¬ 
гату худобу, свиней, птицю; в 
гірських районах — вівчарство. 
Лісове г-во. С. має густу сітку 
трансп. шляхів, переважно заліз¬ 
ничних та водних. Багато об’єктів 
туризму. 
Осн. вид школи — восьмирічка. 
В 1973/74 навч. р. у школах налі¬ 
чувалося понад 1 млн. учнів. Пов¬ 
ну серед, освіту здобувають у 
гімназіях. У 1973/74 навч. р. в 
них налічувалося понад 85,6 тис. 
учнів. Працюють школи для під¬ 
готовки кваліфікованих робітни¬ 
ків, тех. та ін. спец, школи. В С.— 
4 ун-ти: Белградський, Нишський, 
у Новому Саді, Приштині. В Бел¬ 
граді працюють Сербська акаде¬ 
мія наук і мистецтв (засн. 1886), 
н.-д. ін-ти ядерної фізики ім. Б. 
Кидрича (засн. 1947), рослинницт¬ 
ва (засн. 1945), механізації с. г. 
(засн. 1947), Сейсмологічний ін-т 
(засн. 1906), численні наук, т-ва 
і асоціації, н.-д. ін-ти при ун-тах, 
у м. Новий Сад — Матиця сербська 
(засн. 1826). В 1974 в С. було 1102 
нар. б-ки, 433 наук, і спец, б-ки, 
101 музей, зокрема в Белграді 
— народний (з пам’ятками історії, 
археології, етнографії), югосл. і 
зарубіжного мистецтва, сучасно¬ 
го мистецтва, етногр., худож. га¬ 
лерея. Нац. театр. У 1975 в С. 
видавалося 9 газет, понад 600 
журналів. Поряд з центр, газета¬ 
ми чБорба», «Політика» й «Кому¬ 
ніст» (органи Союзу комуністів 
Югославії й Союзу комуністів С.) 
та ін. у С. виходять «Дневник» і 
«Мадяр со» — органи крайової 
орг-ції Соціалістичного союзу тру¬ 
довою народу Воєводини, «Єд¬ 
ність» — орган крайової орг-ції 
Соціалістичного союзу трудового 
народу Косово та ін. Працюють 
понад 40 радіостанцій; телебачен¬ 
ня — з 1958, телецентри — в Бел¬ 
граді, Приштині і Новому Саді. 
Перші в історії серб, л-ри па¬ 
м’ятки письменства (Мирославове 
євангеліє та ін.) належать до 12 ст. 
Турецьке поневолення гальмувало 

заг. розвиток л-ри, проте все ж 
існували житійна л-ра й усна 
нар. творчість, зокрема серб. епос. 
У 18 ст. виникла світська л-ра 
просвітительського характеру, по 
в’язана з іменами укр. письмен 
ника і педагога М. Козачинсько- 
го, який 1733—37 жив і працю 
вав у С^бії, письменника й іс 
торика И. Раїча (деякий час 
учився в Київській академії) та 
3. Орфелина. Родоначальником 
нової серб, л-ри нар. мовою був 
Д. Обрадович. На період нац. 
відродження (кін. 18 — 1-а пол. 
19 ст.) припадає діяльність В. С. 
Караджича — основоположника 
серб. літ. мови, збирача усної на¬ 
родної творчості, зачинателя ро¬ 
мантизму, а також поетів-ромаи- 
тиків С. Милутиновича-Сарайлії, 
П. Негота-Петровича, Б. Радиче- 
вича. їхніми послідовниками були 
поети 2-ї половини 19 ст. Дж. Як- 
шич, Й. Йованович-Змай (див. 
Й. Змай), Л. Костич. Реалістичні 
тенденції з’явились в п’єса^с пер¬ 
шого серб, комедіографа Й. По- 
повича-Стерії. 60-і рр. 19 ст. ста¬ 
ли важливим етапом у розвитку 
серб, реалізму. Теор. підвалини 
реалізму заклав С. Маркевич. 
Визначні представники цього на¬ 
пряму; прозаїки 19 ст. Я. Ігнято- 
вич, Л. Лазаревич, С. Ранкович, 
19—1-ї пол. 20 ст.— М. Глигиич, 
С. Матавуль, С. Сремаць, Я. Ве- 
с^елинович, критик та історик л-рн 
Й. Скерлич. Розвиток поезії по¬ 
в’язаний з іменами В. Ілича, А. 
Шантича, першого серб, про лет. 
поета К. Абрашевича. В л-рі пер¬ 
ших десятиліть 20 ст. з прозови¬ 
ми творами суспільно-критичного 
спрямування виступили Р. Домано- 
вич, П. Кочич, Б. Станкович, 
І. Чипико. Згодом до них приєд¬ 
нуються І. Андрич, В. Петрович, 
М. Црнянський. У демократич¬ 
них традиціях розвивається поезія 
М. Боїча, М. Якшича. Данину 
модерністським течіям віддали 
поети Й. Дучич, М. Ракич, С. 
Пандурович. 
Після 1918 посилюється ідейна 
боротьба між різними напрямами 
— експресіонізмом, сюрреалізмом, 
течією «соціальної літератури». По¬ 
мітне місце в прозі займає воєнна 
тема (І. Чипико, Б. Нушич, В. Пет¬ 
рович, М. Црнянський). Життя 
країни після 1-ї світової війни зма¬ 
льовано в прозових творах В. Пет¬ 
ровича, Б. Чосича, І. Секулича, ко¬ 
медіях Б. Нушича. Напередодні 
2-ї світової війни посилюються 
реалістичні тенденції та соціаль¬ 
ні мотиви в творчості багатьох 
письменників. За гітлерівської оку¬ 
пації Югославії Р. Зогович, Й. По¬ 
пович, Ч. Миндерович, Б. Чопич 
та ін. активно боролися з ворогом 
у партизанських загонах, Д. Мак¬ 
симович, І. Андрич, В. Петрович. 
І. Секулич симпатизували нар.- 
визвольній боротьбі і бойкоту¬ 
вали колабораціоністську пресу. 
Центральною для післявоєнної 
прози й поєсІЇ є тема нар.-визволь¬ 
ної боротьби й революції (М. Ла- 
лич, Б. Чопич, Д. Чосич, Д. Кос¬ 
тич, Д. Максимович, Т. Младе 
нович, Р. Зогович). З кін. 40-х рр. 
пожвавлюються суперечності між 
представниками реалізму й деякії 
ми літ. напрямами модерністсько¬ 
го характеру. Проте поступальний 
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Д. Аврамоиич. Портрет 
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процес л-ри визначають постаті 
таких майстрів-реалістів, як пое¬ 
ти Д. Максимович, Р. Зогович, 
Т. Младенович, прозаїки І. Анд- 
рич, М. Лалич, Д. Чосич, М. Се- 
лімович, О. Давичо, Е. Кош, 
М. Црнянський, який повернувся 
з еміграції. Сучасну драматургію 
представляють М. Джурджевич, 
Дж. Лебович, Б. Михайлович та ін. 
Перші українознавчі інтереси в 
Сербії датуються 60-ми рр. 19 ст., 
коли в періодичній пресі з’явилися 
переклади оповідань Марка Вовч¬ 
ка, О. Стороженка, а за ними й 
поезії Т. Шевченка в інтерпретації 
Ст. Новаковича, В. Николича, а 
згодом і в перекладах М. Глишича. 
В кін. 19 — на поч. 20 ст. до них 
приєднуються також О. Глушче- 
вич, Д. Ілич, згодом і М. Петро¬ 
вич. Найактивніші пропагандисти 
укр. л-ри в С. після 1945: С. Субо- 
■П1Н, П. Митропан, Д. Максимович, 
Й. Хрвачанин, Л. Симович, М. 
Николич, Д. Груїч, Р. Пайкович, 
С. Рашкович та ін. Відповідно 
на Україні виявлявся інтерес до 
серб. л-ри. Укр. мовою серб. нар. 
поезію перекладали М. Шашке- 
вич, Я. Головацький, А. Метлинсь- 
кий, М. Старицький, І. Франко, 
М. Рильський, Л. Первомайський, 
її мотиви й образи вик^истовува- 
ли Т. Шевченко, Ю. Федькович, 
Леся Українка. Серед переклада¬ 
чів серб, прози й драматургії— 
С. Панько, Д. Бобир, А. Лисен- 
ко, І. Ющук, В. Гримич та інші. 
На тер. С. збереглися залишки 
античних і ранньовізант. пам’яток 
(Царичин-Град, 6 ст., та ін.). У 
8—10 ст. з утворенням сербських 
феод, д-в почалося буд-во фортець 
і кам. купольних центричних хра¬ 
мів і базилік. Розвиток своєрідної 
сербської архітектури почався з 
2-ї пол. 12 ст. В той час будували 
фортеці, замки, культові споруди 
(церква Успіння богородиці в Сту- 
дениці, 1183—96; церква в Жиче, 
1208—15). Стіни будівель звичайно 
облицьовували мармуром, розчле¬ 
новували лопатками й увінчували 
аркатурним карнизом; псютали та 
вікна оздоблювали різьбленням. 
Ці особливості архітектури розви¬ 
валися в 13 ст. і на поч. 14 ст. 
(церква в Дечанах, 1327—35, арх. 
Віт з Котора, та ін.). В 14 ст. 
під впливом візант. мистецтва 
створювали хрестовокупольні хра¬ 
ми (церква Іоакіма та Ганни в 
Студениці, після 1314; церква 
Благовіщення в Грачаниці, 1321). 
Розкішний декор характерний 
для будівель т. 3. моравської 
школи (церква в Крушеваці, 1370 
—74, та ін). В період турецького 
іга національні традиції зберіга¬ 
лись у нар. архітектурі. В кін. 
19 — на поч. 20 ст. деякі архітек¬ 
тори (К. К. Йованович, А. Бугар- 
ський, А. Стефанович, Н. Несто- 
рович) зверталися до старод. 
архіт. форм. Серед споруд 2-ї 
пол. 20 ст.— ансамбль пл. Парти¬ 
занів у Титово-Ужице (1957—61, 
арх. С. Мандич, М. Пантович), 
будинки Союзного виконавчого ві¬ 
ча (50-і рр., арх. В. Поточняк та 
ін.) і Президії Союзу комуністів 
Югославії (60-і рр., арх. М. Ян- 
кович та ін.) в Белграді, мемо¬ 
ріальні ансамблі кладовищ рад. та 
югосл. воїнів (50-і рр., арх. Б. Бон, 
скульптор Р. Станкович), меморі¬ 

альні комплекси в пам’ять борців 
проти фашизму (в Сремській- 
Митровиці, 1959—60, арх. Б. Бог¬ 
данович). 
За доби неоліту (5—З тис. до н. е.) 
було розвинуте виробництво кера¬ 
міки (орнаментовані посудини, 
статуетки із зображенням людей 
і тварин), за доби бронзи (2-е тис. 
до н. е.) — керамічних посудин і 
статуеток з глини («Кличевацький 
ідол»)- У 1-му тис. до н. е. з’я¬ 
вилися ювелірні вироби й скульп¬ 
турки з бронзи, в 2 ст. до н. е.— 
4 ст. н. е.— статуї, портрети, в 
6—9 ст.— ювелірні вироби з філі¬ 
гранню. В 12—14 ст. храми оздоб¬ 
лювали різьбленням і фресками 
(в Милешеві, бл. 1235—36, Сопо- 
чані, бл. 1265). З 13—15 ст. по¬ 
ширилися іконопис, мініатюра, гон¬ 
чарство, золотарство тощо. З 17 
ст. розвинулася гравюра (X. Же- 
фарович), у 18 ст.— живопис, зок¬ 
рема ікона і портрет (Т. Крачун, 
Т. Чешляр). У 19 ст. живопис С. 
пов’язаний з просвітительством і 
нац.-визвольним рухом (картини 
А. Теодоровича, Дж. Якшича), 
з’явилися жанрові полотна й пей¬ 
зажі (Дж. Крстич), портрети (К. 
Данил, М. П’яде). Під впливом 
імпресіонізму й фовізму пра¬ 
цювали живописці М.^ Милова- 
нович, М. Коньович, Й. Бієлич. 
Прихильники реалістичного напря¬ 
му 1934 об’єдналися в угрупован¬ 
ня чЖиття» (основоположник — 
Дж. Андреєвич-Кун). Після 1945 
в Нар. Республіці С. художники 
відтворювали події часів війни 
1941—45, антифашистського руху, 
народно-визвольної боротьби і со¬ 
ціалістичного будівництва в краї¬ 
ні (Андреєвич-Кун, М. Челебо- 
нович, Б. Ілич). У 50—60-х рр. 
в мист. С. поширилися різні мо¬ 
дерністські течії: абстрактне ми¬ 
стецтво (С. Челич, Л. Сокич), 
сюрреалізм (Л. Шейка, В. Велич- 
кович), чоп-арт» (А. Томашевич) 
та ін. Поряд з цим розвиваються 
й реалістичні традиції (живопи¬ 
сець і графік Л. Вуяклія, живопи¬ 
сець К. Див’як, скульптори О. 
Янчич та Й. Кратохвил). Набуло 
поширення монументальне мистец¬ 
тво, присвячене в основному геро¬ 
їзму народу в роки боротьби 
проти нім.-фашист, загарбників 
(пам’ятники і меморіальні ансамб¬ 
лі Н. Глида, О. Єврича, С. Стоя- 
новича). 
Музичне мистецтво Сербії пред¬ 
ставлене головним чином пісен¬ 
ними й пісенно-танцювальними 
(у т. ч. чколо») жанрами. Перші 
композитори (серед. 19 ст.) — 
Й. Шлезінгер (капельмейстер; пи¬ 
сав твори для організованого ним 

Белграді військового оркестру), 
. Джуркович (співак, актор, хор¬ 

мейстер; хорові твори), К. Станко¬ 
вич (хормейстер, фольклорист, 
з 1863 — керівник Белградського 
співацького т-ва, засн. 1853), Д. 
Єнко (керівник Нац. театру, засн. 
в Белграді 1869; автор 1-ї серб¬ 
ської оперети чЧаклунка», пост. 
1882). С^ред композиторів кінця 
19 ст.— И. Маринкович (осново¬ 
положник сербського романсу, ав 
тор хорів і пісень), С. Мокра- 
няць (бл. ЗО років очолював Белг¬ 
радське хорове т-во, гастролював з 
його хором у Росії; автор хорових 
творів, зокрема хорових рапсодій 

чРуковети»), С. Биничкий (дири¬ 
гент, муз. педагог, автор опери 
чНа світанку», 1903). Після 1918 
серб, композиторська школа пред¬ 
ставлена іменами М. Милоєвича, 
С. Христича (нац. опери, балети, 
камерні інструм. та вокальні тво¬ 
ри). В Нац. театрі було створено 
оперну (1920) та балетну (1922) 
трупи, засн. симф. оркестр Бел¬ 
градської філармонії (1923), піз¬ 
ніше — камерний оркестр ч Коле¬ 
гіум музикум», Белградський фор¬ 
тепіанний квартет. У 1937 засн. 
Музичну академію, 1957 — Ін-т 
музикознавства Сербської АН. Се¬ 
ред музикантів 40—70-х рр.— 
КОМПОЗИТОРИ М. Ристич, С. Раї- 
чич, Е. Йосиф, В. Мокраняць, 
П. Озгіян, Д. Радич; диригенти 
О. Данон, Ж. Здравкович, Дж. 
Якшич; співаки М. Чангалович, 
Д. Попович, Н. та Б. Цвеїч; піа¬ 
ніст 3. Марасович; скрипаль І. Ко¬ 
лу джія. 
Джерела профес. серб, театру — 
в нар. святкових дійствах. У 
30-х рр. 18 ст. виникли шкільні 
вистави. Розвиток профес. театру 
С. пов’язаний з організацією світ¬ 
ського театї)у, заснованого в Но¬ 
вому Сад і Й. Вуїчем — актором, 
драматургом і перекладачем. Він 
же на поч. 19 ст. був організатором 
кількох пересувних труп на тер. 
С. і Воєводини. В 1825 в Новому 
Саді аматорською трупою під ке¬ 
рівництвом А. Николича поставле¬ 
но першу серб, п’єсу-трагедію 
чСмерть царя Уроша V» С. Сте- 
фановича. На поч. 40-х рр. 19 ст. 
виникали пересувні трупи (чПере- 
сувне аматорське товариство» та 
ін.) і перші постійні театри 
(Князівсько-серб. театр, театр чУ 
таможні» в Белграді). В репер¬ 
туарі колективів — романтичні 
■цзагедії та реалістичні комедії 
И. Поповича-Стерії, перекладні 
п’єси А. Коцебу, В. Гюго та ін. 
Дальший розвиток серб, театру 
пов’язаний із створенням 1861 
в Новому Саді Серб. пац. театру, 
а 1868 в Белграді — Нац. театру 
(чНародно позоріште»), в репер¬ 
туарі яких утверджується нац. 
драматургія (Дж. Якшич, Л. Кос- 
тич, М. Глишич, Б. Нушич), рос. 
класична п’єса (М. Гоголь, О. 
Островський, Л. Толстой, А. Че- 
хов, М. Горький), твори У. Шекспі- 
ра, Ф. Шіллера, Г. Ібсена, Г. Га- 
уптмана та ін. Велике значення 
для розвитку профес. театру С. ма¬ 
ла діяльність реж. Б. Гавелли, 
драматурга Б. Нушича, який очо¬ 
лював організований ним театр в 
Скоп’є (1913—15), був директо¬ 
ром театру в Сараєво (1925—28). 
Після встановлення нар. влади в 
С. поновлюють діяльність театри, 
що виникли раніше, створюються 
нові — Белградський драматич¬ 
ний, Сучасний театр. З 1948 пра¬ 
цює Югославський драм, театр 
(об’єднав провідних майстрів різ¬ 
них республік Югославії), 1956 
засновано експериментальний театр 
«Ательє 212», відкрито дитячий 
театр чБошко Б уха». Театр ляльок, 
всі — в Белграді. В основі репер¬ 
туару провідних театрів С.— На¬ 
ціонального в Белграді й Сербсь¬ 
кого в Новому Саді — твори югосл. 
і зарубіжної класики, сучасні 
югосл.п’єси. Популярні театр, діячі 
40—70-х рр.: режисери X. Клайн, 
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Б. Борозан, Б. Ступиця, Б. Гана- 
уска, Д. Джуркович, актори С. Се- 
верова, Д. Милутинович, М. Сту¬ 
пиця, Л. Бобич, Л. Равасі, Д. Шо- 
кнця, М. Радакович, В. Животич 
та ін. З 1950 в Белграді діє Акаде¬ 
мія театру, кіно, телебачення. В 
Новому Саді виходить з 1965 журн. 
«Сцена» («Зсепа»). 
Літ.: История Югославии, т. 1 — 2- 
М., 1963; Грачев В. П. Сербская госу" 
дарственность в X—XIV вв. М., 1972» 
Шевченко Ф. П. Роль Києва в між" 
слов’янських зв’язках у XVII—XVIII 
ст. К., 1963: Білодід І. К. Києво-Мо- 
гилянська академія в історії східно¬ 
слов’янських літературних мов. К., 
1979; Хижняк 3. І. Києво-Могилянсь- 
ка академія. К., 1981; Зпос сербского 
народа. М., 1963; Алешина Л. С., 
Яворская Н. В. Искусство Югославии. 
М.. 1966; Бслоусов В. Н. Современ- 
ная архитектура Югославии. М., 1973; 
Ямпольский И. М. Музика Югосла¬ 
вии. М,, 1958. 

В. /. Євінтов (держ. лад), 
І. /. Буркун (історія), 

М. Д. Пістун 
(природа, господарство), 

В. Г. Гримич 
(література). 

СЕРБОЛУЖИЦЬКА ЛІТЕРАТУ¬ 
РА — л-ра лужичан. Створюється 
верхньолужицькою та нижньолу- 
жицькою літ. мовами (див. Лужи¬ 
цькі мови). Початки її припадають 
на 16 ст., спроби світської поезії — 
на 18 ст. (Ю. М’єнь). Визначними 
діячами л-ри 19 ст. були поет Г. 
Зейлер, прозаїк і поет Я. Ради- 
серб-Веля, організатор літ. життя 
й журнальної справи М. Горник, 
в кін. 19 — на поч. 20 ст. — поети 
Цишинський (Я. Барт-Цишинсь- 
кий), М. Косик. Розквіту досягла 
за умов соціалістичного * будівни¬ 
цтва і рівноправності лужицьких 
сербів у НДР. З поетичними твора¬ 
ми виступають К. Лоренц, Ю. 
Млинк (1963 переклав «Заповіт» 
Т. Шевченка), Ю. Кох, Б. Дирліх. 
Серед прозаїків — Ю. Брезан, 
М. Новак-Нехорнський, М. Ку- 
башець, А. Навка, М. Млинкова, 
Я. Ворнар, Ю. Кравжа, А. Стахо- 
ва. Значних успіхів досягла драма¬ 
тургія (П. Малінк, Ю. Кох). На 
Україні видано окремі прозові 
твори письменників (Ю. Брезана 
та ін.) і антологію «Поезія лужиць¬ 
ких сербів» (1971). Добірку пере¬ 
кладів творів серболуж. письмен¬ 
ників вміщено в журн. «Всесвіт» 
(1982, >ІЬ 2). 
Літ.: Трофимович К., Моторний В. 
Нариси з історії серболужицької літе¬ 
ратури. Львів, 1970; Лучук В. Десять 
днів у колі друзів. «Жовтень», 1981, 
№ 4. К. К. Трофимович. 

СЕРБОЛУЖИЦЬКІ Мбви — мо- 
ви лужичан. Див. Лужицькі мови. 
сербохорватська МбВА, 
сербе ькохорватська мова — мова 
сербів, хорватів, чорногорців та 
боснійців-мусульман. Належить до 
іід. підгрупи слов’янських мов 
індоєвроп. сім’ї. У С. м. розріз¬ 
няють З осн. наріччя: штокавське, 
чакавське та кайкавське. Харак¬ 
терні риси С. м.; голосні можуть 
бути довгі й короткі, приголосні 
І, л>, Нз,; й, 5 завжди м’які, решта— 
тверді. Наголос музичний, вільний. 
Імена мають 6 відмінків і кличну 
форму. Дієслово має 4 форми ми¬ 
нулого часу і дві форми майбут¬ 
нього часу. Найдавніші пам’ятки 
С. м. належать до 12 ст. Сучасна 
літ. С. м. склалась у 19 ст. на осно¬ 
ві говорів штокавського наріччя. 

Велику роль у її фор^^ванні ві¬ 
діграла діяльність серба В. Ка- 
раджича і хорвата Л. Гая. Серби 
й чорногорці користуються алфа¬ 
вітом на основі кирилиці, хорва¬ 
ти і боснійці — на основі лат. 
алфавіту. Між серб, і хорв. варіан¬ 
тами літ. мови є територіальні 
(переважно лексичні) відмінності. 
Про літературу С. м. див. Сербія, 
Хорватія, Югославія, розділ 
Література. 
Літ.: Гудков В. П. Сербохорватский 
язьїк. М., 1969: Дмитриев П. А., Са- 
фронов Г. И. Сербохорватский язьїк. 
Л., 1975: Менац А., Коваль А. П. 
Українсько-хорватський або сербсь¬ 
кий словник. Загреб, 1979. 

В. Т. Коломіець. 
СЕРВАЖ (франц. зегуа^е, від 
лат. зегуиз — раб) — вид феод, 
залежності селянства в Зх. Євро¬ 
пі за середніх віків, якому були 
властиві найбільші обмеження 
громадянських і господарських 
прав селян (сервів). С. включав 
обмеження права переходу сер¬ 
вів з однієї сеньйорії до іншої, 
відчуження зем. держань, свобо¬ 
ди спад^вання майна і свободи 
шлюбу. СГуддею серва здебільшого 
був його ж сеньйор. С. поширився 
в період феод, роздробленості. Роз¬ 
виток товарно-грошових відносин 
сприяв його зникненню в 15 ст. 
Система С. була підірвана нар. 
повстаннями 14—15 ст. В 16— 
18 ст. С. зберігався лише в окре¬ 
мих відсталих районах. 
СЕРВАНТЕС (Сервантес Саавед- 
ра; Сегуапіез Заауесіга) Мігель 
де (хрещений 9.x 1547, Алькала- 
де-Енарес — 23.IV 1616, Мадрід) 
— іспанський письменник, осново¬ 
положник реалістичних традицій 
в національній літературі. В 1570 
вступив солдатом до іспанської 
армії. Брав участь у морській би¬ 
тві між іспанським флотом і тур. 
ескадрою при Лепанто (7.Х 1571), 
1575—80 перебував у полоні в 
алжір. піратів. Повернувшись у 
Мадрід, поєднував службу з літ. 
діяльністю. Несправедливо звину¬ 
вачений у розтраті, С. тричі 
(1592, 1597, 1602) був ув’язнений. 
У тюрмі 1602 почав працювати над 
романом «Дон Кіхот». Помер у 
злиднях. 
Друкуватися почав 1568. Перший 
відомий твір —пасторальний роман 
«Галатея» (1585, незакінч.). Автор 
понад ЗО п’єс. У патріотичній дра¬ 
мі «Нумансія» (бл. 1582, вид. 
1784) прославляв подвиг давніх 
іспанців у боротьбі проти рим. за¬ 
войовників. П’єса «Алжірські зви¬ 
чаї» (бл. 1585, вид. 1784) — гнів¬ 
ний протест проти тяжкого життя 
полонених іспанців у турецькій 
неволі. Вершина творчості С., 
один з визначних творів світо¬ 
вої літератури — роман «Вигад¬ 
ливий ідальго Дон Кіхот Ла- 
манчський» (т. 1—2, 1605—15). 
Задуманий як пародія на лицарсь¬ 
кі романи, твір вийшов за межі літ. 
сатири. В ньому подано широку 
реалістичну картину нар. життя 
Іспанії, беззаконня і соціального 
гніту. В романі звучить протест 
проти мракобісся інквізиторів і 
католицької ц^кви, деспотизму 
монархії. В зб^. «Вісім комедій 
і вісім інтермедій» (1615) широ¬ 
ко використано кращі традиції 
ісп. нар. театру. Поема «Подорож 
на Парнас» (1614) — своєрідне 

джерело для вивчення ісп. л-ри 
«золотого віку», дає уявлення 
про жахливу бідність, у якій по¬ 
стійно жив С. Останній роман 
С. — «Мандри Персілеса і Сіхіз- 
мунди» (незакінч., вид. 1617). 
Твори С. мали, великий вплив на 
розвиток усієї світової л-ри. Укр. 
мовою їх перекладали І. Франко, 
рад. письменники — В. Козачен¬ 
ко, Є. Кротевич та ін. Твори С. 
оброблялися для драм, сцени, 
опери і балету, а також для кіно. 
Роман «Дон Кіхот» інсценовано для 
укр. театрів юного глядача. 
Те.: Укр. перекл.— Дон Кіхот 
Ламанчський. К., 1955; Рос. пе¬ 
рекл.— Собрание сочинений, т. 1 — 
5. М., 1961; Назидательньїе новелльї. 
М., 1966; Галатея. М., 1973: Англий- 
ская испанка. Л., 1974; Дон Кііхот 
Ламанчский, ч. 1 — 2. Л., 1978. 
Літ.: Державин К. Н. (Сервантес. М., 
1958; Снеткова Н. «Дон Кихот» Сер- 
вантеса. М. —Л., 1965; Сервантес и 
всемирная литература. М., 1969: М. 
де Сервантес Сааведра. Библиогра- 
фия русеких переводов и критической 
литературьі на русеком язьіке. 1763— 
1957. М.. 1959. 

Р. Ф. Естрела-Льопіс. 
СЕРВ£ (Зегуаіз) Адрієн Франсуа 
(6.VI 1807, Галле, поблизу Брюс¬ 
селя — 26.XI 1866, там же) — 
бельг. віолончеліст і композитор. 
Гастролював у багатьох країнах 
Європи, у т. ч. не раз у Росії (з 
1839; виступав і в Києві). З 1848 — 
професор Брюссельської консер¬ 
ваторії. Автор З концертів, 16 фан¬ 
тазій (серед них — і на рос. теми) 
для віолончелі з оркестром, муз. 
п’єси «Спогади про Київ» та ін. 
Мистецтво С. високо цінував Т. 
Шевченко. 
«СЕРВ^ЙЄР» (англ. «Зигуеуог», 
букв. — землемір, топограф) — 
найменування серії амер. автома¬ 
тичних місячних станцій; програ¬ 
ма їх розробки і запусків (1960— 
68). Станції являють собою фер¬ 
мову конструкцію, що спирається 
на три амортизуючі посадочні опо¬ 
ри, на якій закріплені гальмівний 
твердопаливний ракетний двигун 
і три рідинні ракетні двигуни для 
корекції траєкторії та м’якої по¬ 
садки, елементи системи управ¬ 
ління польотом і орієнтації та ін. 
(мал.). Макс. діаметр «С.» (по 
посадочних опорах) 4,27 и. висота 
(при складених опорах) ол. З м, 
стартова маса 995 н- 1038 кг, ма¬ 
са на Місяці — 276 297 кг. 
Станції «С.» призначалися для 
відпрацювання системи м’якої по¬ 
садки на Місяць, телевізійної 
зйомки Місяця на ділянці підльоту 
(«С.-1» і «С.-2»), панорамної теле¬ 
візійної зйомки місяцевої поверх¬ 
ні з метою вивчення топографії 
рельєфу та структури місячного 
грунту, зйомки Сонця, зір і пла¬ 
нет для проведення астр. дослід¬ 
жень, визначення мех. характери¬ 
стик («С.-З», «С.-4» і «С.-7), 
хім. складу («С.-5», «С.-6» і «С.- 
7») і електромагн. властивостей мі¬ 
сячного грунту («С.-4», «С.-5», 
«С.-6» і «С.-7»), теплових умов 
на поверхні Місяця, а також ре¬ 
єстрації лазерного випромінюван¬ 
ня, яке посилали з Землі. Всього 
було запущено 7 станцій «С.» 
(табл.). Запуски «С.-2» і «С.-4» 
були ішвдалими. Ю. М. Михайлов. 
СЕРВ£Т (Зегуеі) Мігель (1509 
або 1511, м. Тудела, провінція 
Наварра — 27.X 1553, Женева) — 

СЕРВЕТ 

М. Серваьтес. 

Пам’ятник М. де Сер- 
вантесу в Москві. 1981. 
Скульптор А. Сола. 

«Сервейєр»: 
1 — сонячна батарея: 
2 — малонапрямлені 
антени; З — контейне¬ 
ри з електронним устат¬ 
куванням; 4 — антена 
посадочного радіолока¬ 
тора; 5 — бак з пали¬ 
вом; 6 — двигун м’якої 
посадки; 7 — посадоч¬ 
на опора з демпфером; 
8 — сопло системи 
орієнтації: 9 — хімічна 
батарея: 10 — балон з 
гелієм; 11 — телевізій¬ 
на камера. На мал. не-« 
має двигуна для галь¬ 
мування при посадці. 
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СЕРВЕТНИК 

В. Г. Сергєсв. 

Є. М. СергссБ. 

К. М. Сергєєв. 

С. М. Серветник. 
Т. Г. Шевченко. Мозаї¬ 
ка. 1964. 

ісп. мислитель, лікар, вчений. 
Вчився в Сарагосі, Тулузі, Пари¬ 
жі. Вивчав математику, географію, 
право, медицину. Свої філософсь¬ 
кі і природничо-наук. погляди ви¬ 
клав у праці ^Відновлення хри¬ 
стиянства», яку видав анонімно. 
С. відомий дослідженнями кро¬ 
вообігу в легенях. Виступав з кри¬ 
тикою догматів християнства, ви¬ 
кривав папство. З богословських 
питань полемізував з Ж. Каль- 
віном. Зазнав переслідувань. В 
1553 С. був заарештований, звину¬ 
вачений в єресі і після відмови від¬ 
ректись від своїх поглядів був 
спалений. 
СЕРВЕТНИК Станіслав Мар’яно- 
вич (н. 6.x 1928, с. Курники, тепер 
с. Зоряне Віньковецького р-ну 
Хмельн. обл.) — укр. рад. живо¬ 
писець, засл. художник УРСР (з 
1973). Член КПРС з 1972. У 1956 
закінчив Львів, ін-т прикладного 
та декоративного мистецтва, де 
навчався у Й. Бокшая, Р. Сельсь- 
кого і В. Манастирського. Працює 
в галузі монументального мисте¬ 
цтва. Твори: розписи інтер’єрів у 
Будинку культури ім. В. Стефани- 
ка в с. Русові Івано-Фр. обл. 
(1964, у співавт.), вітражі й деко¬ 
ративні панно в магазині «Дитячий 
світ» у Львові (1965), декоративне 
панно «Купання» в павільйоні на 
озері поблизу Львова (1966), віт¬ 
раж «Стихія моря» (1972). Автор 
станкових картин («В. І. Ленін 
серед верховинців», 1969), ілюст¬ 
рацій до новел В. Стефаника 
(1965). 
СЕРВИ (від лат. зегуиз — підне¬ 
вільний, залежний) — в серед¬ 
ньовічній Зх. Європі категорія 
феодально залежного селянства. 
Див. Серваж. 
СЄРВІЙ (ЗегуіцБ Тиі- 
Ііиз; 6 ст. до н. е.) — за античною 
легендою, шостий цар Стародав¬ 
нього Риму (правив 578—534 або 
533 до н. е.). Йому приписують 
проведення центуріатної реформи, 
за якою родові триби (округи) бу¬ 
ло замінено територіальними, пле¬ 
беїв було введено до складу рим. 
громади і все населення Риму по¬ 
ділено на 5 розрядів за майновим 
цензом. 
СЕРВІС (англ. 5ЄГУІСЄ — служ¬ 
ба) — обслуговування населення — 
ремонт взуття, одягу, речей по¬ 
буту, доставка додому покупок, 
видача різних довідок, обслугову¬ 
вання власників автомашин та ін. 
с^рвіс-перГод — період від 
отелення корови до наступного її 
запліднення, або час від закін¬ 
чення однієї до наступної тільнос¬ 
ті. Тривалість С.-п. допускають не 
більше як 60 днів; подовшання 
його спричинюється до перегулів 
і яловості. Найважливішим фак¬ 
тором, що впливає на тривалість 
С.-п. і взагалі на репродуктивну 
здатність корів, є повноцінна го¬ 
дівля. При цьому післяродовий 
період та інволюція статевих орга¬ 
нів (див. Роди у сільськогосподар¬ 
ських тварин) закінчується за 
З—4 тижні, і корова запліднюєть¬ 
ся в першу охоту. За поганої го¬ 
дівлі корови приходять в охоту на 
2—З місяці пізніше. Щоб одержа¬ 
ти від корови найбільше припло¬ 
ду і молока за весь період її вико¬ 
ристання, парувальний план скла¬ 
дають так. щоб максимальна кіль¬ 

кість днів за життя корови при¬ 
падала на тільність (див. Вагіт¬ 
ність тварин)у а мінімальна — на 
неплідність. Див. також Роздою¬ 
вання корів. 

В. М. Хрящевський. 
СЕРВІТУТ [від лат. зегуі- 
Іиз (зегуііиііз) — повинність] — 
1) В експлуататорському суспільст¬ 
ві обмежене право користуватися 
чужою річчю. Особливого роз¬ 
повсюдження набрало в країнах, 
де було рецептовано римське пра¬ 
во. Відомі земельні і особисті С. 
Земельний С. полягає у праві зем¬ 
левласника користуватися певни¬ 
ми вигодами сусіднього зем. на¬ 
ділу (напр., право проходу, про¬ 
ведення води ч^ез ділянку сусі¬ 
да). Особистий С. надає особі пра¬ 
во користуватись, як правило, 
довічно чужою річчю (т. 3. узу- 
фрукт). у цивільному праві ряду 
бурж. д-в закріплено деякі сер¬ 
вітутні права, пов’язані з пром. 
використанням зем. ділянок (про¬ 
кладення труб, ліній електропере¬ 
дач тощо). 2) С. міжнарод¬ 
ний — обмеження суверенітету 
д-ви над її територією на користь 
ін. д-ви або д-в (напр., створення 
морських і воєнних баз, транзит 
через канали тощо). 

В. С. Кульчицький 
СЄРГЕЛЬ (Зег^еі) Юхан Тобіас 
(28.УІІІ 1740, Стокгольм — 26.11 
1814, там же] — швед, скульптор, 
один з основоположників класи¬ 
цизму в європ. скульптурі. В 1756 
—57 навчався в Стокгольмі, з 
1758 — в Парижі. В 1767—78 пра¬ 
цював у Італії. Твори: «Сплячий 
фавн» (1774), пам’ятник королю 
Густаву III в Стокгольмі (1790— 
1808) та ін. Автор багатьох порт¬ 
ретних медальйонів. Іл. с. 127. 
СЕРГ^ЄВ Валентин Дмитрович 
(н. 10.VII 1936, Курськ) — укр. 
рад. графік, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1982). Член КПРС з 1978. 
В 1961—67 навчався в Київ, ху- 
дож. ін-ті у І. Селіванова. Твори: 
серії — «Партизанськими стежка¬ 
ми» (1967), «Прикордонники» 
(1969), «Київ» (1973), «Камчатка» 
(1979), «Далекий Схід» (1979— 
80), «Тува» (1982). З 1969 викла¬ 
дає в Київ, худож. інституті. 
СЕРГ^ЄВ Володимир Григорович 
[н. 20.11 (5.ІІІ) 1914, Москва] — 
укр. рад. вчений у галузі радіо¬ 
техніки, електроніки й автомати¬ 
ки, акад. АН УРСР (з 1982), дві¬ 
чі Герой Соціалістичної Праці 
(1961, 1976). Член КПРС з 1956. 
Закінчив (1940) Моск. ін-т інже¬ 
нерів зв’язку, працював (1947— 
60) в н.-д. установах. З 1960 — 
в Комітеті з радіоелектроніки при 
Раді Міністрів СРСР. Осн. праці 
стосуються динаміки систем авто¬ 
матичного регулювання, проекту¬ 
вання складних систем автом. уп¬ 
равління. Член ЦК Компартії Ук 
раїни (з 1976). Депутат Верховної 
Ради УРСР 8—10-го скликань. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами. Ленінська премія, 
1957. Держ. премія СРСР, 1967. 
СЕРГ^ЄВ Євген Михайлович 
[н. 10 (23).III 1914, Москва] — рад. 
геолог, акад. АН СРСР (з 1979). 
Член КПРС з 1939. Закінчив Моск. 
ун-т (1940), працює в ньому з того 
ж року (з 1954 — зав. кафедрою, 
з 1964 — проректор). З 1981— рек¬ 
тор Академії народного господар 

ства СРСР. Осн. праці — з питань 
інженерної геології, грунтознавства 
і гідрогеології. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. Ленінська премія, 1982. 
СЕРГ^ЄВ Костянтин Михайлович 
[н. 20.11 (5.ІІІ) 1910, Петербург] — 
рос. рад. артист балету, балет¬ 
мейстер і педагог, нар. арт. СРСР 
(з 1957). У 1930 закінчив Ленінгр. 
хореографічне уч-ще. В 1930—61 
— СОЛІСТ Ленінгр. театру опери та 
балету ім. С. М. Кірова. Перший 
виконавець партій Ромео («Ромео 
і Джульєтта» Прокоф’єва), Євге¬ 
нія («Мідний вершник» Глієра), 
Ан^ія («Тарас Бульба» Соловйо- 
ва-Сєдого) та ін. Балетмейстерсь¬ 
ка діяльність — з 1946. У 1951—55, 
1960—70 — гол. балетмейстер Ле¬ 
нінгр. театру опери та балету ім. 
С. М. Кірова. 
Вистави: «Попелюшка» С. Проко¬ 
ф’єва (1946), «Раймонда» О. Гла- 
зунова (1948), «Лебедине озеро** 
(1950), «Спляча красуня» (1952: 
1979 — в Харків, театрі опери 
та балету) П. Чайковського, «Гам 
лет» М. Червінського (1970), «Лів 
ша» Б. Александрова (1976), всі 
— в Ленінгр. театрі опери та ба¬ 
лету ім. С. М. Кірова, «Легенда 
про Жанну д’Арк» (1980, Моск. 
муз. театр ім. К. С. Станіславсько- 
го і В. І. Немировича-Данченка). 
У 1938—40 та з 1973 — худож. 
керівник Ленінгр. хореографічно¬ 
го уч-ща. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1946, 1947, 1949, 1951. 
Літ.: Прохорова В. Константин Сер- 
геев. Л., 1974; Константин Сергеев. 
Сборник статей. М., 1978. 

СЕРГСЄВ Микола Дмитрович 
[н. 22.ІХ (5.Х) 1909, с. Старі Пет¬ 
рівці, тепер Вишгородського р-ну 
Київ, обл.] — рад. військ, діяч, 
адмірал флоту (1970). Член КПРС 
з 1930. У ВМФ з 1928. В 1941 
закінчив Військ.-мор. академію. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 служив у Гол. мор. шта¬ 
бі, командував бригадою кораб¬ 
лів Волзької військ, флотилії, 
був нач. штабу цієї флотилії. Піс¬ 
ля війни — на відповідальних 
посадах у ВМФ. В 1964—77 — 
нач. Гол. штабу ВМФ — 1-й заст. 
Головнокоманд. ВМФ. З 1977 — 
інспектор-радник М-ва оборони 
СРСР. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, З орденами Червоного Пра 
пора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1974. 
СЕРГ^ЄВ Олексій Тихоїіошіч 
(н. 24.1 1919, с. Герасимовка, те¬ 

пер Тамбовської обл.) — рос. рад. 
співак (бас), нар. арт. СРСР (з 
1967). Член КПРС з 1956. У 1968 
закінчив Моск. муз.-пед. інститут 
ім. Гнесіних. З 1940 — артист хо¬ 
ру (з 1950 — соліст) Ансамблю 
ПІСНІ і танцю Рад. Армії. Викона¬ 
вець нар. пісень, творів рос., 
зх.-європ., рад. композиторів (зо¬ 
крема, «Поеми про Україну» О. 
Александрова). Нагороджений ор¬ 
денами Червоної Зірки, «Знак 
Пошани», медалями. Держ. премія 
СРСР, 1978. 
СЕРГ^ЄВ Сергій Миколайович 
[справж. прізв. та ім’я — Варта- 
незов Саркіс; 2 (14).І 1893, Тбілі¬ 
сі — 9.III 1962, Київ] — укр. рад. 
балетмейстер, нар. арт. УРСР (з 
1946). Закінчив приватну балетну 
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студію в Тбілісі, з 1916 — артист, 
1920—27 — балетмейстер Тбілі¬ 
ського, 1927—38 — Свердл. теат¬ 
рів опери та балету. В 1938 — 
54 — гол. балетмейстер Київ, теат¬ 
ру опери та балету. Серед вистав — 
«Лісова пісня» М. Скорульського, 
«Раймонда» О. Глазунова (оби¬ 
дві — 1946), «Гаяне» А. Хачатуря- 
на (1947), «Попелюшка» С. Про- 
коф’єва (1948), «Червоний мак» 
Р. Глієра (1949), «Маруся Богу- 
славка»А. Свєчникова (1951),«Гор¬ 
боконик» Ч. Пуньї (1953). 
СЕРГ^ЄВА Єлизавета Михайлів¬ 
на [н. 24.ІХ(7.Х) 1917, Петро¬ 
град] — рос. рад. актриса, засл. 
арт. УРСР (з 1971). В 1939 після 
закінчення Ленінгр. театр, ін-ту 
працювала в ленінгр. Сучасному 
театрі, пізніше грала в театрах 
Краснодара, Ленінграда, Мурман¬ 
ська, з 1963 — в Крим. рос. драм, 
театрі ім. М. Горького. Серед ро¬ 
лей — Кукушкіна («Тепленьке 
місце» О. Островського), Соколо¬ 
ва, Олена («Останні», «Діти сон¬ 
ця» М. Горького), мати Олек¬ 
сандра Блока («Версія» Штейна), 
Цабу («З іскри» Дадіані), Амра 
Зонтарія Старша («Восени, ко¬ 
ли зацвіла яблуня» Я. Верещака). 
Держ. премія СРСР, 1950. 

К. о. Силіна. 

серг€єва-ц£нського с. м. 
МУЗ£Й в Алушті — літературно- 
меморіальний музей, відкритий 
1962 в будинку, де жнв Сергєєв- 
Ценський 1906—41 і 1946—58. 
Під час Великої Вітчизн. війни бу¬ 
динок зруйнували нім.-фашист, 
загарбники. Відбудований 1946. 
У фондах музею (1982) понад 16 
тис. експонатів: документи, ар¬ 
хівні й худож. матеріали, осо¬ 
бисті речі письменника, унікальні 
фотографії тощо. В залах музею 
розміщені матеріали, що розкри¬ 
вають життя і творчу діяльність 
письменника. Експонуються май¬ 
же всі публікації творів Сергєєва- 
Ценського, переклади його творів. 
У 1965 на фасаді музею встанов¬ 
лено меморіальну дошку. Пись¬ 
менник похований на території 
парку музею, 1961 на його могилі 
споруджено пам’ятник (скульпто¬ 
ри Н. Петрова і М. Качанов). 

^ В. П. Циганник. 
СЕРГбЄВ-Ц^НСЬКИИ (справж. 
прізв.—Сергєєв) Сергій Миколайо¬ 
вич [18 (ЗО).ІХ 1875, с. Преобра- 
женське. На Тамбовщині — З.ХІІ 
1958, Алушта] — рос. радянський 
письменник, акад. АН СРСР (з 
1943). Закінчив Глухівський учи¬ 
тельський ін-т (1895). Вчився в 
Харків, ун-ті (1898—99). З 1905 
жив у Криму. Друкуватися почав 
1898. У ранніх оповіданнях пока¬ 
зав трагічну долю трудівника, 
зростання протесту проти соціаль- 
Еіої несправедливості. Автор рома¬ 
ну «Бабаєв» (1907), повістей «Рух» 
(1910), «Надра» (1913), «Диво» 
(1923), «У бурю» (1929) та ін. До 
епопеї «Перетворення Росії» уві¬ 
йшли романи «Перетворення» (ін. 
назва «Валя», 1914), «Приречені 
на загибель» (1927, нова редакція 
1957), «Шукати, завжди шукати!» 
(1934—35), «Зауряд-полк» (1934), 
«Маси, машини, стихії» (ін. назва 
— «Люта зима», 1936), «Брусилов- 
ський прорив» (1943), «Вибух на 
світанку» (1952)та ін., в яких по¬ 
казано життя рос. суспільства на¬ 

передодні першої світової війни, 
картини революції і громадян. 
війни. В епопеї «Севастопольська 
страда» (1937—39; Держ. премія 
СРСР, 1941) звеличив героїзм і 
мужність захисників Севастополя 
ПІД час Кримської війни 1853— 
56. Патріотизм рад. людей у бо¬ 
ротьбі проти фашизму зображено у 
зб. оповідань «Справжні люди» 
(1943) та ін. Художньо-біогр. тво¬ 
ри про О. Пушкіна, М. Гоголя, 
М. Лєрмонтова, статті і спогади про 
М. Горького, І. Рєпіна. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна, ін. орде¬ 
нами. В Алушті створено Сергеева- 
Ценського С. М. музей. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 — 12. 
М., 1965; Избранньїе произведения, 
т. 1—2. Симферополь, 1975; У к р. 
п е р е к л.— Перетворення людини. 
К., 1956; Вибух на світанку. К., 
1975. /. Д. Бажинов. 
с£ргі£вський Максим Воло¬ 
димирович [13 (25).Х 1892, Моск¬ 
ва — 20.VI 1946, там же] — рос. 
рад. філолог, засл. діяч науки 
РРФСР (з 1945). Закінчив Моск. 
ун-т (1916). Професор Моск. 
ун-ту (1925—46). Осн. праці: «Ци¬ 
ганська мова» (1931), «Молдавські 
етюди» (1936—39), «Історія фран¬ 
цузької мови» (1938), «Вступ до 
романського мовознавства» (опубл. 
1952), «Молдавсько-слов’янські 
етюди» (опубл. 1959). Вивчав 
молд., грец. й циганські говірки 
на території України. Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора. 
Літ.: Сборник статей по язьїкозна- 
нию. Памяти заслуженного деятеля 
науки профессора М. В. Сергиевско- 
го. М .,1961. С. В. Семчинський. 
СЕРПеНКО Григорій Якович 
(н. 6.IV 1925, с. Воронинці, тепер 
Оржицького р-ну Полтав. обл.) — 
укр. рад. історик, доктор історич¬ 
них наук (з 1976). Член КПРС з 
1953. Учасник Великої Вітчизн. 
війни 1941—45. У 1954 закінчив 
Київ. ун-т. З 1963 працює в Ін-ті 
історії АН УРСР, з 1975 — зав. 
відділом цього ін-ту. Досліджує 
історію класової боротьби, суспіль- 
но-політ. руху і культури на Ук¬ 
раїні в епоху феодалізму. Наго¬ 
роджений орденом Червоної Зірки, 
медалями. Держ. премія УРСР, 
1980. 
Те.: Визвольний рух на правобережній 
Україні в кінці XVII і на початку 
XVIII ст. К., 1963^ Суспільно-полі¬ 
тичний рух на Україні після повстання 
декабристів. 1826—1850. К., 1971; Де¬ 
кабристи та їх революційні традиції на 
Україні. К., 1975; Декабристи і Шев¬ 
ченко. К., 1980. 

СЕРГібНКО Іван Васильович 
(24.11 1918, с. Ханів, тепер с. Під- 
гайне Іванківського р-ну Київ, 
обл.— 1943) — один з організато¬ 
рів і керівників підпільної бороть¬ 
би на Україні під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45, Герой 
Рад. Союзу (1965). 
Член Комуністичної партії з 1939. 
Н. в сел. сім’ї. Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації — секретар Розва- 
жівського підпільного райкому 
КП(б)У, з в^есня 1942 — Київ, 
підпільного обкому КП(б)У. В січ¬ 
ні 1943 заарештований окупан¬ 
тами і страчений. 
СЕРГІ^НКО Іван Васильович 
(н. ІЗ.УІП 1936, с. Білоцерківці 
Пирятинського р-ну Полтав. обл.) 
— укр. рад. вчений у галузі те¬ 
оретичної кібернетики, обчислю¬ 

вальної математики та матема¬ 
тичного забезпечення ЕОМ, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1978). Член 
КПРС з 1963. Закінчив (1959) Ки¬ 
їв. ун-т. з 1959 працює в Ін-ті кі¬ 
бернетики (до 1962 — Обчислю¬ 
вальний центр) АН УРСР, одно¬ 
часно (з 1970) — у Київ, ун-ті. 
Наук, праці стосуються розробки 
методів обчислювальної матема¬ 
тики, дискретної оптимізації, ма- 
тем. забезпечення ЕОМ та їх 
комплексів, створення автоматизо¬ 
ваних систем обробки даних і си¬ 
стем управління. Держ. премія 
УРСР, 1972; Держ. премія СРСР, 
1981. 
СЕРГІ^НКО Петро Трохимович 
[н. 4 (17).II 1902, с. Вовчик, тепер 
Лубенського р-ну Полтав. обл.] — 
укр. рад. актор, нар. арт. УРСР 
(з 1951). Член КПРС з 1950. Після 
закінчення 1931 Київ. муз.-драм, 
інституту ім. М. В. Лисенка пра¬ 
цював до 1975 (з перервою) в Київ, 
укр. драм, театрі їм. І. Франка. 
Серед ролей — Назар («Назар 
Сто доля» Шевченка), Степан 
(«Маруся Богу славка» Стариць 
кого), Річард («У пущі» Лесі Ук¬ 
раїнки), Ярчук («Соло на флейті » 
Микитенка), Юркевич («Майстри 
часу» Кочерги), Генерал («Пам’ять 
серця» Корнійчука), Яровий («Лю¬ 
бов Ярова» Треньова), король Лір 
(однойменна трагедія ПІекспіра). 
Знімався в кінофільмах. З 1931 
викладав у Київ. муз.-драм, ін-ті, 
пізніше — у драм, студії театру 
ім. І. Франка, консерваторії ім. 
П. Чайковського, всі — в Києві. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Портрет с. 126. 

Л. М. Деорниченко. 
СЕРГібНКО Раїса Михайлівна 
(н. 13.VII 1925, Новоукраїнка, те¬ 
пер місто Кіровогр. обл.) — укр. 
рад. співачка (лірико-драматичне 
сопрано), нар. арт. СРСР (з 1973). 
Член КПРС з 1956. У 1951 закін¬ 
чила Одес. консерваторію і була 
прийнята до трупи Одес. театру 
опери та балету. Партії: Наталка 
(«Наталка Полтавка» Лисенка), 
Одарка («Запорожець за Дунаєм» 
Гулака-Артемовського), Марія 
(«Мазепа» Чайковського), Наташа 
(«Русалка» Даргомижського), Нас¬ 
тя («Сім'я Тараса» Кабалевського), 
Мар’яна («Арсенал» Г. Майборо- 
ди). Концертна діяльність. Наго¬ 
роджена орденом «Знак Пошани». 
Портрет с. 126. І. М. Лисенко. 
СЕРГП’ВКА — селище міського 
типу Одес. обл. УРСР, підпо 
рядковане Білгород-Дністровській 
міськраді. Розташована на березі 
Будацького лиману, за 25 км 
від залізнич. ст. Білгород-Дніст¬ 
ровський. 3,7 тис. ж. (1982). 
Середня школа, мед. амбулато¬ 
рія, бібліотека. Кліматичний ку¬ 
рорт (санаторії, будинки відпо¬ 
чинку, пансіонати, піонерські та¬ 
бори). Засн. 1921, с-ще міськ. ти¬ 
пу — з 1975. 
СЕРГІЙ РАДОН^ЗЬКИИ (до 
прийняття чернецтва — Варфоло¬ 
мій Кирилович; бл. 1321, біля Ро¬ 
стова Великого — 25. IX 1391, 
Троїце-Сергіївський монастир, те¬ 
пер м. Загорськ Моск. обл.) — 
руський церковний і політ, діяч. 
Н. в сім’ї боярина. У 30-х рр. 14 
ст. заснував поблизу м. Радоне- 
жа (під Москвою) Троїце-Сергі 
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ївський монастир (див. Троїце- 
Сергіева лавра). Був прихильни¬ 
ком об’єднання рос. земель навко¬ 
ло Москви і зміцнення велико¬ 
князівської влади. Сприяв цент¬ 
ралізаторським прагненням Дмит- 
рія Донського, допомагав йому у 
боротьбі проти навали військ Зо¬ 
лотої орди. 
СЕРДИТЕ — селище міського 
типу Донец. обл. УРСР, підпоряд¬ 
коване Шахтарській міськраді. 
Залізнич. станція. 2,3 тис. ж. 
(1982). Центр, збагачувальна ф-ка, 
комбікормовий з-д, будинок по¬ 
буту. Середня школа, пункт охо¬ 
рони здоров’я, клуб, б-ка. Засн. 
1904, с-ще місь.к. типу — з 1938. 
СбРДИЧ Данило Федорович 
[29.УІІ (Ю.УІІІ) 1896 — 28.УІІ 
1937] — рад. військ, діяч, ком¬ 
див. Член Комуністичної партії 
з 1918. Н. в с. Врховине (тепер 
СФРЮ) в сел. сім’ї. Напередодні 
1-ї світової війни виїхав до Ро¬ 
сії, де вступив у рос. армію. Піс¬ 
ля Лютневої революції 1917 — 
член Югослов'янського револю¬ 
ційного союзу, що діяв в Одесі. 
Учасник боротьби за владу Рад у 
Катеринославі, Жовтневого зброй¬ 
ного повстання в Петрограді 1917. 
В 1918 на чолі серб, революц. 
загону 1 полку брав участь у боях 
проти австро-нім. окупантів у 
районі Катеринослава, проти бі¬ 
логвардійців під Царицином. У 
1918—20, коман^Е^ючи кав. пол¬ 
ком і бригадою, брав участь у бо¬ 
ях проти денікінців і врангелів- 
ців. Після громадян, війни — 
командир кав. бригади, кав. д-зії, 
кав. корпусу. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Червоного Прапора. 
СЕРДОЛГК (грец. аар6^0V)—міне¬ 
рал класу силікатів, відміна хал¬ 
цедону червоного, оранжевого або 
жовтого кольору. Використову¬ 
ють у ювелірній справі. На Украї¬ 
ні є в Кримських горах (на ма¬ 
сиві Карадаг). 
С Е Р Д К>К Андрій Савелійович 
(іі. 24.УПІ 1923, Бровари, тепер 
місто Київської обл.) — україн¬ 
ський радянський співак (тенор), 
народний артист УРСР (з 1982). 
Член КПРС з 1969. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизії. війни. У 1954 за¬ 
кінчив Київ, консерваторію (клас 
М. В. Микиті), з 1957 — соліст 
Київ, філармонії. У репертуарі — 
твори світової й вітчизн. класики, 
рад. композиторів — П. Майборо- 
ли, А. Кос-Анатольського, В. Со- 
ловйова-Сєдого, укр. нар. пісні. 
Нагороджений орденом Червоної 
Зірки, медалями. 

В. М. Бондаренко. 
С Е Р Д К)К Олександр Іванович 
[н. 14 (27).VI 1900, с. Бзів, тепер 
Баришівського р-ну Київ, обл.] 
— укр. рад. актор, режисер, пе¬ 
дагог, нар. арт. СРСР (з 1951). 
Член КПРС з 1943. Учень Л. 
Курбаса. Після закінчення 1919 
Київ. муз.-драм, інституту ім. 
М. Лисенка працював у Першо¬ 
му театрі Української Радянсь¬ 
кої Республіки імені Шевченка 
(1919—22). З 1922 — актор театру 
<іБерезіль^ у Києві (з 1926 — у 
Харкові, з 1935 — Харків, укр. 
драм, театр ім. Т. Шевченка; 1957 
—62 — директор і худож. керів¬ 
ник). У творчому доробку С. різ¬ 
нопланові, глибоко психологічні 
ролі: Назар («Назар Сто доля» 

Шевченка), Микита (чДай серцю 
волю, заведе в неволю» Кропив- 
ницького), Командор (ч Камінний 
господар» Лесі Українки), Тарас 
Голота, Богун, Гай дай. Часник 
(«Правда», «Богдан Хмельниць¬ 
кий», «Загибель ескадри», «В сте¬ 
пах України» Корнійчука), Ми¬ 
кита («Ярослав Мудрий» Кочер¬ 
ги), Сергєєв («Генерал Ватутін» 
Дмитерка), Вермишев («Своєю до¬ 
рогою» Ібрагімбекова), Городни¬ 
чий («Ревізор» М. Гоголя), Ма- 
маєв («На всякого мудреця до¬ 
волі простоти» О. Островського), 
Отелло (однойменна трагедія Шек- 
спіра). Створив образ В. І. Леніна 
(«Третя патетична» Погодіна, «Між 
зливами» Штейна, «Комуніст» Га- 
бриловича). Серед вистав — «Ой 
піду яв Бориславку» за І. Фран¬ 
ком, «Сава Чалий» І. Карпенка- 
Карого. Знімався в кіно («Ко¬ 
ліївщина», «Прометей», «Назар 
Стодоля», «Запорожець за Дуна¬ 
єм» та ін.). В 1943 виїздив на 
фронт у складі бригади артистів 
театру. З 1946 — викладач Харків, 
ін-ту мистецтв (з 1960 — про¬ 
фесор). Автор спогадів про Л. 
Курбаса, М. Крушельницького, 
І. Мар’яненка, О. Довженка, О. 
Корнійчука. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР. 1947, 
1948. 
Літ.: Морськой В. О. І. Сердюк. X., 
1947; Ган Я. Александр Иванович 
Сердюк. К., 1960; Попова Л. Г. Олек¬ 
сандр Сердюк. К., 1979. 

^ М. Г. Лабінський. 
СЕРДЮКИ — козаки найманих 
піхотних (сердюцьких) полків на 
Лівобережній Україні в останній 
чверті 17 — 1-й чверті 18 ст. На¬ 
бирали С. з добровольців (охотни- 
ків) селян і козаків-утікачів з 
Правобережної України, волохів, 
сербів та ін. Прийом селян і ко¬ 
заків Лівобережної України в 
сердюцькі полки заборонявся. За 
службу С. одержували платню й 
були на повному утриманні. Сер¬ 
дюцькі полки (в різні часи їх було 
З або 4) підлягали безпосередньо 
гетьманському управлінню, вико¬ 
нували військову і поліцейську 
службу. За царським указом від 
14 (25). VII 1726 сердюцькі полки 
ліквідовано. 
СЕР£БРЕНИК0В Альмар Олек¬ 
сандрович (н. 8.XII 1932, м. Во¬ 
ронеж) — укр. рад. кінорежисер, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1980). 
Член КПРС з 1962. В 1955 закін¬ 
чив Київ, ун-т, 1966 — ВДІК. 
З 1961 працює на Київ, кіносту¬ 
дії науково-популярних фільмів. 
Поставив фільми: «Індійські йо¬ 
ги. Хто вони?» (1970), «Крокоди- 

О. 1. Сердюк у ролях Микити («Яро¬ 
слав Мудрий» І. Кочерги) та Город¬ 
ничого («Ревізор» М. Гоголя). 

ли... Як крокодили...» (1971), 
«Дамаск перлина Сходу» (1974), 
«Індія відображується в Гангу» 
(1975), «Загадковий світ тварин» 
(1979), «В. М. Глушков, кіберне¬ 
тик» (1980). Премія АН СРСР ім. 
М. В. Ломоносова, 1967. 
СЕРЕБРдВ Олександр Олександ¬ 
рович (н. 15.11 1944, Москва) — 
льотчик-космонавт (ІРСР, Герой 
Радянського Союзу (1982). Член 
КПРС з 1976. Закінчив (1967) 
Моск. фіз.-тех. ін-т. Канд. тех. на¬ 
ук. (з 1974). У 1967—76 працював 
у Моск. фіз.-тех. ін-ті, з 1976—в 
конструкторському бюро. В за¬ 
гоні космонавтів — з 1978. Брав 
участь у розробці й випробуваннях 
космічних апаратів. Пройшов пов¬ 
ний курс підготовки до польотів 
на станції «Сялют» і кораблі «Со¬ 
юз Т» (див. «Союз»). Разом з Л. І. 
Поповим і С. Є. Савицькою як 
борт-інженер 19.VIII 1982 С. стар¬ 
тував на кораблі «Союз Т-7». Піс¬ 
ля стикування (20.VIII) з орбіталь¬ 
ним комплексом «Салют-7» — 
«Союз Т-5» [осн. екіпаж — А. М. 
Березовой (див. т. 12, Додаток) і 
В. В. Лебедеві космонавти вико¬ 
нали значний об’єм наук.-тех. і 
мед.-біол. досліджень і експери¬ 
ментів. Велике значення мають 
вперше виконані на станції біотех- 
нологічні експерименти, в яких від¬ 
працьовувались методи одержуван¬ 
ня в умовах невагомості надчистих 
біологічно активних речовин. На 
Землю Л. І. Попов, С. Є. Савицька 
і С. повернулись 27.VПI 1982 на 
кораблі «Союз Т-5». Премія Ле¬ 
нінського комсомолу, 1976. 
СЕРЕБРбВСЬКИЙ Олександр 
Сергійович [6(18).П 1892, Курськ 
— 26.VI 1948, Москва] — рад. 
біолог, чл.-кор. АН СРСР (з 
1933), акад. ВАСГНІЛ (з 1935), 
один з основоположників генетики 
в СРСР. Закінчив Моск. ун-т 
(1914). С. першим (1926) запропо¬ 
нував метод визначення розмірів 
гена, висловив ідею про його по¬ 
дільність. Створив новий напрям 
в еволюційному вченні — гено- 
географію. Висунув (1938) тео¬ 
рію походження нових генів шля¬ 
хом дуплікації генів-попередників. 
Вніс великий вклад у розробку ос¬ 
нов селекції і гібридизації, мето¬ 
дів генетичного аналізу тощо. На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
СЕРЕБРЯКбВ Павло Олексійо¬ 
вич [15 (28).II 1909, Царицин, те¬ 
пер Волгоград — 17.\^ІП 1977, 
Ленінград] — рос. рад. піаніст і 
педагог, нар. арт. СРСЗР (з 1962). 
Член КПРС з 1939. В 1930 закін¬ 
чив Ленінгр. консерваторію (з 
1939— професор; 1938—51, 1961— 
77 — ректор). Концертував з 1929. 
Гастролював у багатьох країнах. 
Нагороджений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
Літ.: Растопчина Н. М. Павел Се- 
ребряков. М., 1978. 

СЕРЕБРЯКбВА Галина Йосипів¬ 
на [7 (20).ХІІ 1905, Київ — 30.VI 
1980, Москва] — рос. рад. пись¬ 
менниця. Член КПРС з 1919. 
Учасниця громадян, війни. Друку¬ 
ватися почала 1925. Автор книг 
про К. Маркса та Ф. Енгельса — 
трилогія «Прометей» («Юність 
Маркса», кн. 1—2, 1933—34; «Ви 
крадення вогню», 1961; «Верши¬ 
на життя», 1962), худож. біогра- 
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фії чКарл Маркс» (1962), чМаркс 
і Енгельс» (1966), книги про Ф. 
Енгельса «Переддень» (1966). С. 
належать книги нарисів «Жінки 
епохи французької революції» 
(1929), «Про інших і про себе» 
(1968), кн. спогадів «Мандрівки 
по минулих роках» (1963—65), 
автобіограф, повість «Одна з вас» 
(1959). Нагороджена 2 орденами 
Трудового Червоного Прапора, ор¬ 
деном «Знак Пошани». 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 — 6. М., 
1977—80: Укр. перек л.— Проме- 
тей. Трилогія, т. 1. К., 1968: Невга¬ 
симе світло. К.. 1974. 

М. Ф. Гетьманець. 
СЕРЕБРЯКС)ВА Зінаїда Євге¬ 
нівна [ЗО.ХІ (12.ХЇІ) 1884, с. Не- 
скучне, тепер Харківського р-ну 
Харківської обл.—19.IX 1967, Па¬ 
риж] — російський живописець. 
Дочка Є. О. Лансере. Навчалася 
в Петербурзі: з 1902 — в школі- 
майстерні М. Тенишевої, 1903—09 
— в майстерні О. Браза. Член об’¬ 
єднання «Мг/р искусства>. У 1920 
—22 жила у Харкові, з 1924 — в 
Парижі. Твори:«За туалетом. Авто¬ 
портрет» (1909), «В лазні» (1913), 
«Жнива» (1915, Одес. художній 
музей), «Вибілювання полотна» 
(1917), «Колліур. Катя на тера¬ 
сі» (1930), «Бретань. Скошене по¬ 
ле» (1934), «Париж. Тюїльрі» 
(1942), «Катя спить» (1952), «Порт¬ 
рет С. Ліфаря» (1961). Картини 
С. зберігаються в ДТГ у Москві, 
ДРМ в Ленінграді. 
Літ.: Савинов А. Н. Зинаида Евгень- 
евна Серебрякова. Л., 1973; Князева 
В. П. Зинаида Евгеньевна Серебряко¬ 
ва. М., 1979 

СЕР^БРЯНИЙ Йосип Олександ¬ 
рович [12 (25).ІУ 1907, Городня, те¬ 
пер місто, райцентр Чернігівської 
обл.— 12.VIII 1979, Ленінград] — 
рос. рад. живописець, нар. худож¬ 
ник СРСР (з 1977), чл.-кор. АМ 
СРСР (з 1947). Член КПРС з 1943. 
В 1927—31 навчався в ленінгр. 
ВХУТЕІНі — Ін-ті пролетарсько¬ 
го образотворчого мистецтва у 
В. Савинського, А. Рилова та ін. 
Твори: картини «Партизани лес- 
гафтівці» (1942), «Концерт Ленін¬ 
градської філармонії» (1957), 
портрети композитора Д. Шоста- 
ковича (1964) і хірурга П. Купрія- 
нова (1965); плакати. Картини С. 
зберігаються в ДРМ в Ленінграді 
і ДТГ в Москві. В 1948—51 та з 
1954 викладав в Ін-ті живопису, 
скульптури та архітектури ім. І. Ю. 
Рєіііна в Ленінграді (з 1949 — 
професор). Портрет і іл. с. 128. 
СЕРЄБРЯНИКИ — одна з кате¬ 
горій феодально залежного насе¬ 
лення на Русі в 14—16 ст., подіб¬ 
на до половників, рядовичів і ка¬ 
бальних холопів. С.— селяни, які 
за од^жану від феодала позичку 
(«серебро») зобов’язані були спла¬ 
чувати проценти («серебро росто¬ 
ве») або відробляти в г-ві позико¬ 
давця. Вперше згадуються в гра¬ 
моті 1353. На Україні в 14—15 
ст. до С. були близькі за соціаль¬ 
ним становищем закупи. 
СЕР^БЩИНА грошова данина — 
держ. податок, який у 14—16 ст. 
стягували з усіх без винятку селян 
у феод. Литві та на загарбаних нею 
укр. і білорус, землях. С. йшла 
на затримання війська. Розмір її 
не був сталий (становив 10—ЗО і 
більше грошів з лану, городники 
сплачували З—6 грошів з двору). 

На Київщині С. називалася по- 
димщиною, на Волині — воловщи- 
ною, на Чернігівщині — поголов- 
щиною. За привілеєм Казимира 
1447 феодали дістали право зои- 
рати С. у власних маєтках на свою 
користь. Збір С. з держ. селян 
тривав до кін. 16 ст. 
середа Антон Хомич [ЗО.І (11.11) 
1890, с. Шкарівка, тепер Біло¬ 
церківського р-ну Київ. обл.— 
11.VIII 1961, Корсунь-Шевченків- 
ський, похований у Києві] — укр. 
рад. художник і мистецтвозна¬ 
вець. У 1914 закінчив моск. Стро- 
гановське уч-ще. Працював у га¬ 
лузі графіки й декоративного мис¬ 
тецтва. Представник графічної 
щколи Г. Нарбута. Твори: обкла¬ 
динки та оформлення — до журн. 
«Сяйво» (1914), до видань «Кон¬ 
тракти і контрактовий будинок у 
Києві» Ф. Ернста (1924), «Кобзар» 
Т. Шевченка (1926, 1927, 1937), 
ювілейного зб. «Сергій Маслов» 
(1927), альманаху «Руку братам» 
(1928\ «Тіні забутих предків» М. 
Коцюоинського (1929), «Хресто¬ 
матії з античної літератури» О. 
Білецького (1938), «Раіа шог^апа» 
М. Коцюбинського (1939), «Фар¬ 
фор, фаянс, майоліка» (1940), 
«Твори» І. Франка (двадцятитом- 
не вид.); проект Держ. прапора 
УРСР (1948); орнаментально-ге¬ 
ральдичний килим до 40-річчя 
УРСР (1947). С.— автор розвідки 
«Георгій Нарбут як художник 
книги» (1927). Один з організато¬ 
рів Картинної галереї Всеукра¬ 
їнської Академії наук (1922, те¬ 
пер Київ, музей рос. мистецтва). 
Викладав у Київ, архітектурному 
ін-ті (1920—24), Київ, художньо¬ 
му ін-ті (1924—29, 1934—41, 1944— 
50), Укр. поліграфічному ін-ті 
в Харкові (1929—34). З 1946 — 
професор. Іл. с. 128, а також на 
окремому аркущі, с. 112—113. 
Літ.: Касіян В. Антін Середа. В кн.; 
Касіян В. Про мистецтво. К., 1970: 
Велігоцька Н., Нагай В. Художник, 
вчений. «Народна творчість та етно¬ 
графія», 1970, № 1. Л. В. Владич. 

середа Микола Миколайович 
[4 (16). V 1890, с. Старі Санжари, 
тепер с. Решетники Новосанжар- 
ського р-ну Полтав. обл.— 16.11 
1948, Ленінград] — укр. і рос. рад. 
співак (тенор), пар. арт. РРФСР 
(з 1947). У 1926 закінчив Моск. 
консерваторію. Був солістом опер¬ 
них театрів Харкова (1926—33) і 
Свердловська (1933—35), 1935— 
48 — Ленінгр. театру опери та ба¬ 
лету ім. С. М. Кірова. Серед пар¬ 
тій — Лоенгрін («./Іоенгрін» Ваг- 
нера), Альфред («Травіата» Вер- 
ді). Ленський («Євгеній Онєгін» 
Чайковського), Левко («Майська 
ніч» Римського-Корсакова), Анд¬ 
рій («Тарас Бульба» Лисенка). 
Виступав як камерний співак. 
середа Ярослав Іванович [16 
(28).XI 1900, м. Радехів, тепер 
Львів, обл.— 25.ПІ 1981, Львів] 
— укр. рад. вчений у галузі наф¬ 
топереробки, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1951). Член КПРС з 1947. За¬ 
кінчив (1929) Львів, політех. ін-т, 
викладав у цьому ж вузі. В 1935— 
53 працював на підприємствах 
нафт, пром-сті міст Дрогобича, 
Грозного, Уфи, Львова, 1956—63 
— в Ін-ті геології і геохімії корис¬ 
них копалин АН УРСР. З 1963 — 
керівник лабораторії Всесоюзного 

н.-д. і проектно-конструкторського 
ін-ту нафтопереробної і нафтохім. 
пром-сті. Депутат Верховної Ради 
УРСР 1—4-го скликань. Осн. праці 
— з хімії нафтопереробки, зокрема 
аналізу групового хім. складу 
органічної маси кислих гудронів, 
нафт, сульфокислот у сульфо- 
продуктах. Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції, ін. орденами, 
медалями. 
СЕРЕДЗЕМНЕ МбРЕ — внут¬ 
рішнє море Атлантичного ок., 
розташоване між Європою і Азією. 
Гібралтарською протокою спо¬ 
лучене з Атлантичним ок., че¬ 
рез прот. Дарданелли, Мармуро¬ 
ве море і прот. Босфор — з Чор¬ 
ним морем, через Суецький канал 
і Червоне море — з Індійським ок. 
Пл. 2505 тис. км2. Об’єм 3839 
тис. км^. Пересічна глиб. 1541 м, 
макс.— 5121 м. Найбільші зато¬ 
ки: Ліонська, Генуезька, Венеціан¬ 
ська, Т^анто, Сідра (Великий 
Сірт), Гаоес, Анталья. Багато ост¬ 
ровів, найбільші — Сіцілія, Сарді¬ 
нія, Корсіка, Кріт, Кіпр, Ба- 
леарські острови. Виділяють Зх. 
(Альборанське і Балеарське моря, 
Лігурійське море, Тірренське мо¬ 
ре) та Сх. (Адріатичне море. 
Іонічне море та Егейське море) 
басейни. До бас. С. м. відносять 
також Мармурове і Ч^не моря, 
а також Азовське море. С. м.— ра¬ 
йон активної сейсмічної діяльнос¬ 
ті й вулканізму (вулкани Везувій, 
Етна, Стромболі та ін.). Дно С. 
м. вкрите переважно теригенними 
осадками, глибоководні ділянки — 
птероподібними мулами, для при¬ 
бережних районів характерні піс¬ 
ки. Т-ра поверхневих вод у лю¬ 
тому ВІД -1-8, -1-17® у сх. і центр, 
частинах та -НИ, -1-15® на Зх.; у 
серпні — від -І-19 до -1-28®, на (Іх. 
досягає -НЗО®. Солоність поверхне 
вих вод збільшується з Зх. на 
Сх. від 36,5%о до 39,5%о. За т-рою 
і солоністю придонних вод С. м. 
на одному з перших місць серед 
морів (відповідно -1-12,6, -1-13,4° 
і 38,4—38,7%о). С. м. з давніх 
часів має велике екон. значення 
для країн середземномор. і чор- 
номор. басейнів. З 550 видів риб, 
що населяють С. м., пром. значен¬ 
ня мають сардини, скумбрія, ан¬ 
чоус, тунець, вугор. У морі вилов¬ 
люють їстівних молюсків (устри¬ 
ці, мідії та ін.) і ракоподібних, 
добувають червоні корали і губки. 
Найважливіщі порти С. м.: Мар¬ 
сель, Генуя, Неаполь, Трієст, 
Сплит, Пірей, Бейрут, Александ- 
рія, Алжір. Широко відомі курор¬ 
ти Лазурового берега, Левантій- 
ського узбережжя і Балеарських 
о-вів. Зростання добування і пере 
везень нафти, збільшення обсягу 
пром. стоків, розширення турист¬ 
ських зон тощо призвело до за¬ 
бруднення С. м. у небезпечних 
розмірах і створило серйозні еко 
логічні проблеми у цьому районі. 
Питаннями охорони фауни і флори 
С. м. і Середземномор’я займаю 
ться спец, комісії, створені, зо¬ 
крема, при ООН. Карта, с. 128. 
Літ.: Гидрология Средиземного моря. 
Л., 1976; Океанографическая знцик- 
лопедия. Пер. с англ. Л., 1974; Цир- 
гоффер А. Атлантический океан и его 
моря. Пер. с польс. М., 1975. 

. І. М. Овчинников. 
СЕРЕДЗЕМНІ МОРЛ — моря, 
ЩО розтащовані між материками 

СЕРЕДЗЕМНІ 
МОРЯ 

О. о. Серебров. 

П. О. Серебряков. 

Ю. Т. Сергель. Марс. 
Фрагмент скульптур¬ 
ної групи «Марс і ІВе- 
нера». Камінь. 1771—79. 
Нац. музей. Стокгольм. 

3. Є. Серебрякова. За 
туалетом. Автопортрет. 
1909. ДТГ у Москві. 
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СЕРЕДЗЕМНО 
МОРСЬКИЙ ПОХІД 
УШАКОВА 
1798—1800 

Й. О. Серебряний. 

ЇІ. О. Серебряний. 
Портрет плавильника 
заводу «Красньїй вьібор- 
жец» Ф. Д. Безуглого. 
1960. ДРМ у Ленінгра¬ 
ді. 

А. X. Середа. 
Обкладинка до книги 
Ф. Ернста 4Контракти 
і контрактовий буди 
«ок V Киові» 1924 

або глибоко вдаються у суходіл 
і сполучаються з океанами однією 
або кількома протоками. Напр., 
Середземне м., Балтійське м., 
Червоне море. 
СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ ПО¬ 
ХІД УШАКОВА 1798—1800 — бо- 
йові дії рос. ескадри Чорномор¬ 
ського флоту і тур. кораолів під 
заг. командуванням віце-адмірала 
Ф. Ф. Ушакова проти франц. 
військ на Іонічних о-вах і в Пд. 
Італії під час війни Франції 1798— 
1802 проти 2-ї коаліції європ. дер¬ 
жав (Великобританія, Австрія, Ро¬ 
сія, Королівство обох Сіцілій) і 
Туреччини. Почався 13 (24).УІІГ 
1798. У вересні — листопаді рос. 
десанти здобули о-ви Кітіра (Це- 
ріго), Закінф (Занте), кефалі- 
нііо, Лефкас (Св. Мавра). В люто¬ 
му 1799 капітулювала найбільша 
франц. фортеця на о. Корфу. 
Грец. населення зустрічало рос. 
війська як визволителів. На ви¬ 
зволених островах було створено 
Республіку Семи Островів. З по¬ 
чатком Італійського походу Суво- 
рова 1799 ескадра Ушакова завда¬ 
ла ударів по франц. комунікаціях 
і базах в Пд. Італії. У травні — 
листопаді 1799 ескадра блокува¬ 
ла фортецю Анкону, рос. десанти 
зайняли Бріндізі, Манфредонію, 
Неаполь, вступили в Рим. У зв’яз¬ 
ку з погіршенням відносин Росії 
з союзниками, які побоювалися 
посилення її впливу в Середзем¬ 
номор’ї, в грудні 1799 Ушаков 
одержав наказ повернутися на 
батьківщину. С. п. У. сприяв 
зміцненню зв’язків Росії з народа¬ 
ми Балкан та Італії; збагатив 
військ.-мор. мистецтво. 

Л.Д. Бачинський. 
СЕРЕДЗЕМНОМбРСЬКІ ПРИ- 
РбДНІ ЗбНИ — природні зони 
субтропічних поясів Пн. і Пд. 
півкуль, що характеризуються по¬ 
мірним зволоженням і переважан¬ 
ням опадів у холодну пору року. 
Ландшафти С. п. з. поширені у 
вигляді окремих ареалів, гол. чин. 
у зх. приокеанічних районах мате¬ 
риків, найбільші площі вони зай¬ 
мають в бас. Середземного м. 
(див. Середземномор'я), є також у 
Пн. Америці (Каліфорнія), Пд. 
Америці (Чілі), Пн. Африці, на 

Пд. і Зх. Австралії; в СРСР — на 
Південному березі Криму та чорно¬ 
морському узбережжі Кавказу. 
Для С. п. 3. властивий середземно¬ 
морський клімат з жарким сухим 
літом і прохолодною дощовою зи¬ 
мою. Т-ра повітря влітку +20, 
+ 25°, взимку +4, +12°. Опадів 
випадає 400—600 мм на рік (у го¬ 
рах — до 1000 мм на рік і більше). 
Снігового покриву майже не бу¬ 
ває. Гідрографічна сітка не густа. 
Річки переважно дощового жив¬ 
лення, влітку міліють і часто 
пересихають. Рослинний покрив 
С. п. 3. представлений жорстколис¬ 
тими вічнозеленими лісами (ка¬ 
м’яний і корковий дуби, лавр, 
пінія) та чагарниками (типу мак- 
віс, шибляк, фригана) на коричне¬ 
вих і бурих лісових грунтах. Най¬ 
характерніші представники тварин¬ 
ного світу: кажани, гризуни, кома¬ 
хоїдні, подекуди мавпи; з птахів — 
курині та ін. комахоїдні зимуючі; 
ЗМІЇ, ящірки, в Австралії — деякі 
сумчасті. С. п. 3.— важливі ра¬ 
йони вирощування субтропічних 
культур — винограду, оливок, 
цитрусових. Деякі дослідники 
вважають С. п. з. підзонами. 

О. В. Єна. 
СЕРЕДЗЕМНОМбР’Я — при¬ 
родна область, що включає прилег¬ 
лі до Середземного м. території 
Євразії та Африки. Площа бл. 
4 мли. км^ (з нагір’ями Зх. Азії — 
понад 5 млн. км^). Належить до 
середземноморських природних 
зон. Рельєф С. переважно гірсь¬ 
кий. Поширені карстові (див 
Карст) та ерозійні форми рельє¬ 
фу. С.— область активної текто¬ 
нічної діяльності та вулканізму 
(вулкани Етна, Стромболі, Ве- 
зувій). Клімат субтропічний се¬ 
редземноморський. Пересічна т-ра 
січня від 0, +2° на Пн. Зх. до 
+ 10, +12° на Пд., липня відповід¬ 
но від +19, +20° до +28, +30°. 
Опадів випадає на рівнинах 300— 
400 мм на рік, у горах — до 3000 
мм, на внутр. плоскогір’ях—300— 
1000 мм. Річки переважно дощово¬ 
го живлення. Природний рослин¬ 
ний покрив С. дуже змінений лю¬ 
диною. Розвинуте субтропічне зем¬ 
леробство (виноградники, планта¬ 
ції цитрусових і оливкових дерев, 

тютюн, бавовник); вирощують та¬ 
кож пшеницю, кукурудзу, ячмінь. 
Скотарство (вівці, кози); у при¬ 
бережних районах — рибальство. 

, , О. В. Єна 
СЕРЕДЙНА-БУДА — місто Сум 
обл. УРСР, райцентр, на р. Боб¬ 
рику (бас. Десни). Залізнична ст. 
Зернове. Засн. в 2-й пол. 17 ст. 
Під час Північної війни 1700—21 
у С.-Б. деякий час перебував 
Петро 1. Рад. владу встановлено 
9.1 1918. У вересні 1918 на тер. 
С.-Б. сформовано Таращанський 
1 Ніжинський полки. В кінці 
вересня того самого року в т. з. 
«нейтральній зоні> в районах 
С.-Б. і Унечі було створено Першу 
Українську радянську дивізію. В 
роки Великої Вітчизн. війни в не 
ріод нім.-фашист, окупації (10.Х 
1941 — 5.ІХ 1943) в С.-Б. діяли 
підпільний райком партії, на по 
чатку 1943 — підпільний райком 
ЛКСМУ, в районі — партизан, 
загони. З 1964 С.-Б.— місто. У 
С.-Б.— металург, обладнання, мас¬ 
лоробний та прод. товарів з-ди. 
харч. комбінат, лісгоспзаг, між- 
колг. буд. орг-ція, райсільгосптех- 
ніка, райсільгоспхімія, комбінат 
побутового обслуговування. 2 се¬ 
редні та музична школи, лікарня, 
поліклініка, 2 будинки культури. 
2 кінотеатри, 2 бібліотеки. 
СЕРЕДЙННІ МАСЙВИ — від 
носно стійкі в тектонічному відно 
шенні ділянки земної кори в ме¬ 
жах складчастих геосинкліналь¬ 
них поясів. Облямовані різновіко 
вими або одного геол. віку склад¬ 
частими гірськими системами, які 
утворилися внаслідок тектоніч¬ 
них інверсій різних за геол. ві¬ 
ком геосинкліналей. С. м. та геол. 
структури, що їх обмежовують, 
виникли на місці зруйнованих ді¬ 
лянок молодих, рідше давніх 
платформ. У геол. будові С. м. ви¬ 
діляють фундамент і чохол. Фун¬ 
дамент являє собою міжгеосинклі- 
нальні ділянки платформ, що збе¬ 
реглися від руйнування. Чохли 
складаються з помірно дислоко 
ваних (див. Дислокації в геології) 
вулканогенно-осадочних геол. від 
кладів, утворення яких відбува¬ 
лося одночасно з осадконагромад- 
женням у суміжних геосинклі- 



налях, а після їх інверсій — у 
міжгірських і передових проги¬ 
нах. На території Рад. Союзу 
виділяють Колимо-Омолонський, 
Ханкайський, Кокчетавсько-Мой- 
инкумський та ін. С. м. В межах 
України міститься пн.-сх. части¬ 
на Паннонського С. м. 
З С. м. пов’язані родовища золота, 
срібла, ртуті, міді, поліметалів, 
молібдену, хрому, вольфраму, 
рідкісних металів, нафти й газу, 
кам. вугілля, бокситів, кам. і 
калійних солей, мінеральних і тер¬ 
мальних вод. Ю. М. Довгаль. 

СЕРЕДЙННО - АТЛАНТЙЧНИИ 
ХРЕБЕТ — підводна гірська си¬ 
стема у центр, частині Атлантич¬ 
ного ок., належить до серединно- 
океанічних хребтів. Простягається 
з Пн. на Пд. більш як на 18 тис. 
км. Шир. від 300 км у пн. частині 
до 2500 км у пд. Відносна вис. до 
4000 м. Складається з хребтів і 
вузьких грабенів — рифтОВИХ ДОу 
лин (відносно сусідніх зон їхні 
глиб, досягають 2000 м) та числен¬ 
них вузьких поперечних розломів. 
Найбільший з розломів — жолоб 
Романш (7856 м) — розділяє С.-А. 
X. на Північно-Атлантичний хре¬ 
бет і Південно-Атлантичний хре¬ 
бет. Спостерігаються прояви су- 
час. вулканізму (зокрема, вулка¬ 
ни хр. Рейк’янес, о-вів Трістан- 
да-Кунья) й активна сейсмічна 
діяльність. Найактивніше ці про¬ 
цеси відбуваються в межах риф- 
тової зони. Осадочний покрив не¬ 
значний, в межах гребеня — прак¬ 
тично відсутній, на глибинах пред¬ 
ставлений карбонатними, вулка¬ 
ногенними та уламковими осад¬ 
ками, нижче 4600 м переважають 
червоні глини. 
СЕРЕ/^ИННООК Е А Н ГЧ Н І 
ХРЕБТИ — лінійно витягнзпгі 
гірські споруди на дні океанів, 
один з основних елементів їхнього 
рельєфу і геол. структури. Нале¬ 
жать до форм рельєфу пла¬ 
нетарного масштабу. Займають 
17,2% площі Світового океану. 
Заг. протяжність С. х. 60 тис. км. 
До них належать: Серединно-Ат¬ 
лантичний хребет, Центрально- 
індійський хребет, Аравійсько-Ін¬ 
дійський хребет, Східно-Тихо¬ 
океанське підняття та ін. С. х. 
являють собою валоподібні під¬ 
няття з дуже розчленованими схи¬ 
лами і високими гребенями, роз¬ 
діленими вздовж осі хребтів риф- 
товими долинами (див. Рифт) 
і системою поперечних розломів. 
Глибина рифтових долин віднос¬ 
но навколишніх ділянок досягає 
2000 м, шир.— 15—60 км. По роз¬ 
ломах і рифтових долинах відсло- 
нюються базальти і ультраосновні 
породи. Осадочний покрив мало¬ 
потужний, представлений карбо¬ 
натними, вулканогенними, у риф¬ 
тових ущелинах — уламковими 
серпентинітовими осадками. С. х. 
властива активна сейсмічна ді¬ 
яльність і інтенсивний вулканізм. 
Вважають, що С. х. утворюються 
внаслідок надходження мантій¬ 
ного матеріалу в рифтові зони в 
процесі формування складчастих 
структур і як результат розтягу¬ 
вання й спучування земної кори 
внаслідок серпентинізації (див. 
Серпентиніт) речовини мантії 
Землі. Див. також Рельєф океа¬ 
нічного дна. Є. Ф. Шнюков. 

С Е Р Е Д Й Н О-БУДСЬКИЙ РА- 
ЙСЗН — на Пн. Сум. обл. УРСР. 
Утворений 1924. Площа 1,1 тис. 
км2. Нас. 28,8 тис. чол. (1982). У 
районі — 78 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, селищ¬ 
ній та 16 сільс. Радам нар. депу¬ 
татів. Центр — м. Середина-Бу- 
да. Поверхня району рівнинна. 
Лежить у межах Поліської низо¬ 
вини. Поклади торфу, крейди. 
Річки — Десна (на зх. межі району) 
та її прит. Знобівка і Свига. Грун¬ 

ти підзолисті та опідзолені. Роз¬ 
ташований в зоні мішаних лісів 
{Полісся Українське). Ліси (сосна, 
дуб, береза, вільха) і чагарники 
займають 30,9 тис. га. Найбільші 
пром. підприємства району: се- 
редино-будські металург, облад¬ 
нання, маслоробний та продоволь¬ 
чих товарів, Зноб-Новгородський 
конопляний заводи. Комбінат по¬ 
бутового обслуговування (Середи- 
на-Буда) 
Спеціалізація с. г.— землеробст¬ 
во зерново-картоплярського, тва¬ 
ринництво м*ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1981 становила 
70.5 тис. га, у т. ч. орні землі — 
48.6 тис. га, сіножаті і пасовища — 
21,4 тис. га. Гол. культури: озиме 
жито, озима пшениця, овес, яч¬ 
мінь, картопля, льон. У С.-Б. р.— 
19 колгоспів, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія. Залізничні стан¬ 
ції: Зонове, Перемога, Чигинок. 
Автомоо. шляхів — 255 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 142 км. 
У районі — сільс. профес.-тех. 
уч-ще (смт Зноб-Новгородське), 
24 заг.-осв. та музична школи; 33 
лік. заклади, у т. ч. 5 лікарень; 
дит. санаторій (с. Ситне). 42 клуб¬ 
ні установи, 2 кінотеатри, 51 кі¬ 
ноустановка, 38 б-к, музей Великої 
Вітчизн. війни у с. Старій Гуті. 
В с. Жиховому С.-Б. р. народив¬ 
ся учасник партизанського руху 
на Україні під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 укр. рад. історик 
Л. Є. Кизя. У С.-Б. р. видається 
газ. чЗнамя труда» (з 1932). 

В. І. Корощенко. 
СЕРЕДНЄ — селище міського ти¬ 
пу Ужгородського р-ну Закарп. 
обл. УРСР, за 20 км від Ужгорода. 
3,3 тис. ж. (1982). Текст.-галанте¬ 
рейна ф-ка, соко-винний з-д, ви- 
норадгосп, пром. комбінат, буди¬ 
нок побуту. 2 заг.-осв. та музична 
школи, лікарня. Будинок культу¬ 
ри, кінотеатр, 2 бібліотеки. Збе¬ 
реглися руїни замку (13 ст.). 
Відоме з 14 ст., селище міського 
типу — з 1971. 
СЕРЕДНЄ КВАДРАТЙЧНЕ — 
див. Квадратичне середнє. 
СЕРЕДНЄ ПРОПОРЦГЙНЕ — 
геометричне середнє двох чисел. 

СЕРЕДНЙЦЬКИЙ Антін Тимо- 
фійович (літ. псевд.— А. Верба 
та ін.; н. 1.ІІІ 1916, с. Вербовець, 
тепер Лановецького р-ну Терноп. 
обл.) — укр. письменник і літера¬ 
турознавець у ПНР. Закінчив Вар¬ 
шавський ун-т (1948), де з 1960 
викладає на кафедрі укр. філоло¬ 
гії. З 1963 редагує щорічний «Ук¬ 
раїнський календар», що містить 
матеріали про життя українців 
у Польщі. Автор оповідань, наук, 
досліджень про польсько-укр. літ. 
зв’язки шкільних підручників. 

С. І. Білокінь. 

СЕРЕДНІ в математиці, се¬ 
редні значення — величини, що 
містяться в проміжку між наймен¬ 
шою і найбільшою з даних величин. 
Див. Арифметичне середнє, Гар¬ 
монічне середнє. Геометричне се¬ 
реднє, Зважене середнє п вели¬ 
чин, Квадратичне середнє. Мате¬ 
матичне сподівання. 
СЕРЕДНІ ВЕЛИЧЙНИ в ста¬ 
тистиці — узагальнюючі по¬ 
казники, що відображають типові 
розміри кількісно варіюючих оз¬ 
нак якісно однорідних явищ. С. в. 
відображають рівнодіючу впливу 
всієї сукупності факторів на ва¬ 
ріацію ознаки; характеризують 
заг. рівень цієї ознаки, віднесений 
до одиниці сукупності. 
Осн. вимогою наук, застосування 
С. в. в статистиці є те, що середня 
має характеризувати якісно од¬ 
норідні сукупності. Тільки за 
цих умов С. в. є типовою характе¬ 
ристикою ознаки. В противному 
разі середня стає фіктивною, во¬ 
на перекручує реальні явища 
(т. 3. огульні середні). С. в. відо¬ 
бражає типові розміри ознаки, ко¬ 
ли вона базується на масовому спо¬ 
стереженні, на узагальненні ве¬ 
ликої кількості фактів. Тільки 
тоді випадкові зміни, що відбу¬ 
ваються з різних причин, не впли¬ 
вають на її значення. Наук, за¬ 
стосування С. в. в статистиці має 
випливати з діалектичного розу¬ 
міння категорій загального й інди¬ 
відуального, масового й одинично¬ 
го. Залежно від властивостей озна¬ 
ки і характеру ін())Ормації засто¬ 
совують різні види С. в. У стати¬ 
стиці найчастіше використовують 
такі С. в.: арифметичне середнє, 
геометричне середнє, гармонічне 
середнє, квадратичне середнє, а 
також моду і медіану. Питання про 
вибір того або ін. виду середніх 
розв’язується шляхом аналізу осн. 
особливостей кількісних відно¬ 
шень, що вивчаються статистикою. 
Всебічний аналіз явищ базується 
на широкому використанні систе¬ 
ми середніх величин у поєднанні 
з методом групувань статистич¬ 
них. Див. також Статистика. 

М. І. Сосновська. 
СЕРЕДНІЙ КУ^ЛЬНИК — річ¬ 
ка в Одес. обл. УРСР, ліва прит. 
Малого Куяльника. Довж. 53 км, 
площа бас. 638 км^. Тече Причор¬ 
номорською низовиною. Живлен¬ 
ня переважно снігове. У посушли¬ 
ві роки пересихає. 
СЕРЕДНІЙ МбЗОК — відділ 
головного мозку, розташований 
між проміжним мозком і мостом 
ромбовидного мозку. В процесі 
еволюції С. м. виник і розвинувся 
у зв’язку з удосконаленням зору 
1 слуху. Скупчення нерпових клі¬ 
тин, пов’язаних з регуляцією цих 

129_ 
СЕРЕДНІЙ мозок 

Середній мозок (фрон¬ 
тальний розріз): 
/ — водопровід велико¬ 
го мозку; 2 — централь¬ 
на сіра речовина; З — 
покришка; 4 — червоне 
ядро; 5 — чорна речо¬ 
вина; 6 — корінець око- 
рухового нерва; 7 — 
нога великого мозку; 
8 — нижній горбик. 

9 УРЕ. т. 10 
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СЕРЕДНІЙ 
РЕМОНТ 

б 
Середня лінія трикут¬ 
ника (а) і трапеції (б). 

Кількість спеціалістів 
з середньою 
спеціальною освітою, 
зайнятих у народному 
господарстві УРСР, 
за спеціальностями, 
1980, тис. 

Всього 3138,3 
в т. ч. 
техніків 1471,6 
агрономів, 
зоотехніків, 
ветфельдшерів, 
веттехніків 
і лісоводів 205.3 
плановиків 
і статистиків 417,1 

товарознавців 209,1 
юристів 7,6 
медичних 
працівників 457,5 
педагогів, 
бібліотечних 
і культурно- 
освітніх 
працівників 276,8 

функцій, утворили мозкові ц^ентри 
зору і слуху, у зародка людини 
С. м. розвивається з другого (се¬ 
реднього) первинного мозкового 
міхура, що лежить між зачатка¬ 
ми ін. відділів головного мозку. 
Завдяки такому положенню че¬ 
рез С. м. проходять усі нервові 
волокна, що з’єднують спинний і 
ромбовидний мозок з переднім 
мозком, в С. м. розрізняють дах 
і ніжки мозку. Поверхня даху роз¬ 
ділена двома канавками, що пе¬ 
рехрещуються, на чотири горбики 
(чотиригорбикове тіло): верхні два 
з них містять підкіркові центри 
зору, а нижні — слуху. Ніжки 
мозку утворені нервовими волок¬ 
нами, між якими містяться скуп¬ 
чення нейронів — ядра С. м. Най; 
більші з них — червоне ядро і 
чорна субстанція — пов’язані з 
регуляцією руху і тонусу м’язів. 
Чорна субстанція поділяє ніжки 
мозку на основу і покриття С. м. 
В глибині С. м. знаходиться його 
трубкоподібна порожнина — т. з. 
водопровід, що з’єднує 4-й і 3-й 
шлуночки мозку. Скупчення ней¬ 
ронів навколо водопроводу утво¬ 
рюють центральну сіру речови¬ 
ну. в С. м. розташовані ядра нер¬ 
вів, що керують рухом очей, зву¬ 
женням зіниць тощо. Сітковидний 
утвір С. м., що є продовження^^ 
ретикулярної формації довгасто¬ 
го мозку, відіграє важливу роль у 
регуляції сну і активації мозку 
під час неспання. 
СЕРЕДНІЙ РЕМбНТ — вид 
планового ремонту устаткування, 
механізмів, агрегатів, у процесі 
якого замінюють або відновлюють 
деякі деталі, регулюють і випро¬ 
бовують вузли й механізми. Див. 
Ремонт. 
СЕРЕДНЯ АЗІЯ — 1) Частина 
азіат, території СРСР. Простяга¬ 
ється від Каспійського м. на Зх. 
до кордону з Китаєм на Сх., між 
Гіндукушем і Іранським нагір’ям 
на Пд. та Арало-Іртишським во¬ 
доділом на Пн. Найхарактерніши¬ 
ми рисами природи С. А. є різка 
континентальність і посушливість 
клімату, замкненість річкових ба¬ 
сейнів (вся територія не має сто¬ 
ку до Світового ок.), панування 
пустельних і напівпустельних ланд¬ 
шафтів. У межах С. А. підносять¬ 
ся найвищі в СРСР гори (Памір, 
Тянь-Шань), разом з тим у дни¬ 
щах западин — найнижчі точки 
країни: Карагіє (—132 м), Акча- 
кая (—80 м). С. А. включає також 
Туранську низовину з піщаними 
пустелями Каракуми, Кизилкум, 
Мойинкум, Казахський дріоно- 
сопковик та гори Копетдаг, З ко¬ 
рисних копалин є нафта, газ, 
золото, кольорові й рідкісні мета¬ 
ли. Найбільші озера — Аральське 
море і Балхаш, ріки — Амудар^я, 
Сирдар'я, Ілі. У горах С. А. про¬ 
являється висотна поясність ланд¬ 
шафтів (від пустельних передгір¬ 
них рівнин до альп. луків, холод¬ 
них пустель, вічних снігів і льодо¬ 
виків у високогір’ї). Значні площі 
здавна ^ошуються. С. А.— основ¬ 
ний в (ЗРСР район бавовництва, 
рисосіяння, шовківництва, субтро¬ 
пічного плодівництва і пасовиш- 
ного тваринництва. 
Назву ч Середня Азія> було запро¬ 
ваджено замість застарілого понят¬ 
тя чТуркестан» після нац. розме¬ 

жування цієї території 1924—25. 
2) Територія, що включає Кирги¬ 
зьку РСР, Таджицьку РСР, Турк¬ 
менську РСР та Узбецьку РСР 
(див. окремі статті), які утворю¬ 
ють Середньоазіатський економіч¬ 
ний район. О. Ю.Пославська. 

СЕРЕДНЯ КРИВИНА — одна з 
характеристик викривлення по¬ 
верхні в околі точки. С. к. дорів¬ 
нює півсумі гол. кривин поверхні 
в цій точці. Якщо С. к. дорівнює 
нулеві в кожній точці поверхні, 
то вона наз. мінімальною поверх¬ 
нею. 
СЕРЕДНЯ ЛГНІЯ трикутника, 
трапеції — відрізок, що сполучає 
середини двох сторін трикутни¬ 
ка (мал., а) або бічних сторін 
трапеції (мал., 6). С. л. трикутни¬ 
ка паралельна його третій стороні 
і дорівнює її половині; С. л. тра¬ 
пеції паралельна її основам і до¬ 
рівнює їхній півсумі. 
СЕРЕДНЯ НбРМА ПРИБ^^ТКУ 
— рівна норма прибутку на одна¬ 
ковий за величиною капітал, неза¬ 
лежно від того, в яку галузь вироб¬ 
ництва він вміщений. Дорівнює від¬ 
ношенню сукупної додаткової вар¬ 
тості до сукупного капіталу, аван¬ 
сованого класом капіталістів і 
вкладеного в усі галузі капіталі¬ 
стичного г-ва. Див. Піна виробниц¬ 
тва. 
СЕРЕДНЯ ОСВІТА — сукупність 
знань, умінь та навичок, необхід¬ 
них для участі в суспільно корис¬ 
ній праці незалежно від майбут¬ 
ньої професії та для одержання 
спец, освіти. Зміст С. о. відбиває 
сусп. потреби і рівень розвитку 
науки. С. о. включає елементар¬ 
ну загальну освіту, вона є осно¬ 
вою, на якій будується будь-яка 
галузь виирї освіти. Поряд із 
загальною існує середня спеціаль¬ 
на освіта. С. о. дає юрид. право 
вступу до вищих учбових закладів. 
С. о. бере свій початок з давніх 
часів (див. розділ чОсвіта» у ст. 
Візантія, Римське виховання. 
Спартанське виховання). В 15— 
16 ст. визначається система С. о., 
відома під назвою класичної осві¬ 
ти з осн. типом навч. закладів — 
гімназіями. В 16—17 ст., крім гім¬ 
назій, у країнах Зх. Європи поши¬ 
рилися коледжі, колежі, ліцеї 
тощо. В 18 ст. з розвитком пром-сті, 
техніки й торгівлі, формуванням 
нових екон. відносин у суспільст¬ 
ві розвивається реальна освіта. 
В дореволюц. Росії і на Україні 
заг. С. о. здійснювалась у серед, 
школах різного типу: гімназіях, 
реальних училигцах, комерційних 
училиищх, станових дворянських 
школах (кадетських корпусах, ін¬ 
ститутах шляхетних дівчат 
та ін.), духовних навчальних за¬ 
кладах (єпархіальних училищах, 
семінаріях та ін.), колегіумах 
тощо. 
В СРСР С. о. спочатку забезпечу¬ 
вали школи з дев’ятирічним стро¬ 
ком навчання з профес. ухилом у 
старших класах (індустріальним, 
пед., с.-г., кооперативним та ін.); 
1934 в країні запроваджено єди¬ 
ну середню школу з десятирічним 
строком навчання. Згодом виникли 
нові типи серед, шкіл: школи ро¬ 
бітничої молоді, школи сільської 
молоді, суворовські училиищ, на- 
хімовські училища, школи-інтер- 
нати, професійно-технічні нав¬ 

чальні заклади, технікуми. Кож¬ 
ний етап розвитку С. о. в країні 
характеризувався не тільки збіль¬ 
шенням кількості навч. закладів, 
форм її здобуття, а й оновленням 
змісту освіти з урахуванням до¬ 
сягнень науки й техніки, зростаю¬ 
чих вимог соціалістичного суспіль¬ 
ства, вдосконаленням організації 
і методів навчання, поширенням 
передового пед. досвіду роботи 
шкіл і вчителів по навчанню і ко¬ 
муністичному вихованню підро¬ 
стаючого покоління. В СРСР за¬ 
вершено перехід до обов’язкової 
середньої освіти. 

в. Г. Постовий. 
серЄдня спеціальна ос¬ 
віта — сукупність знань, умінь 
та навичок, необхідних для роботи 
спеціаліста середньої ланки в різ¬ 
них галузях нар. господарства, 
освіти й культури; одна з форм 
професійної освіти. Для ряду 
спеціальностей — вищий ступінь 
професійної підготовки (артист ба¬ 
лету, цирку, деякі художні спеці¬ 
альності). 
В СРСР С. с. о.— органічна ча¬ 
стина системи народної освіти, 
самостійний ступінь звальної 
освіти, один із шляхів здійснення 
загальної середньої освіти. С. с. 
о. здійснюється на базі восьмиріч¬ 
ної школи або середньої школи 
із 490 спеціальностей у серед, спец, 
навч. закладах — технікумах та 
училищах з відривом (денна фор¬ 
ма) і без відриву від виробництва 
(вечірня або заочна форми). Комп¬ 
лекс і обсяг навч. дисциплін, стро¬ 
ки навчання для кожної спеціаль¬ 
ності визначаються навчальними 
програмами та навч. планами, 
що затверджуються для всієї си¬ 
стеми С. с. о. Міністерством 
вищої і серед, спец, освіти СРСР. 
Строк денного навчання для тих, 
хто закінчив 8-річну школу,— З— 
4, для випускників серед, школи — 
2—З роки (у вечірній і заочній 
системах навчання на рік більше). 
Учні денних відділень отримують 
держ. стипендію, вечірніх та заоч¬ 
них — користуються рядом пільг. 
Після захисту дипломного проекту 

Прийом і випуск спеціалістів 
середніми спеціальними 
навчальними закладами за 
галузевими групами навчальний 
закладів УРСР 1981, тис. 

При¬ 
йом 

Ви¬ 
пуск 

Всього 254,1 240,1 
Денні відділення 158,9 150,7 
Вечірні відділення 21,5 17,6 
Заочне навчання 73.7 71,8 
За галузевими група¬ 
ми навчальних за¬ 
кладів: 

промисловості і бу¬ 
дівництва 100,2 89,4 

транспорту і зв’язку 21,8 21,1 

сільського господар¬ 
ства 33,8 33,3 
економіки 1 права 44.8 46,4 

охорони здоров’я, фі¬ 
зичної культури і 
спорту 25,2 22,8 

освіти 24,1 23,0 

мистецтва й кінема¬ 
тографії 4,2 4,1 



{дипломної роботи) або складан¬ 
ня держ. екзаменів випускникам 
серед, спец. навч. закладів вида¬ 
ється диплом з присвоєнням ква¬ 
ліфікації і призначення на роботу 
(якщо з 75% предметів оцінки 

а ін. ч4>, видасться диплом з 
відзнакою). За рішенням пед. 
ради 10% випускників надається 
право вступу на денні відділення 
вузів безпосередньо після закін¬ 
чення навч. закладу. Особи з С. 
с. о. займають посади: майстра змі¬ 
ни, бригадира, десятника, агроно¬ 
ма, фельдшера, вчителя молод¬ 
ших класів, вихователя дошкіль¬ 
них закладів тощо. Молоді спеці¬ 
алісти можуть направлятися і на 
робочі місця. Підготовка спеціалі¬ 
стів планується відповідно до по¬ 
треби галузей н^. г-ва в кадрах 
(по союз, республіках і країні в 
цілому). В СРСР у 1980/81 навч. 
р. функціонувало 4383 серед, спец, 
навч. заклади, у яких налічу¬ 
валося 4611,6 тис. учнів, зокрема 
в Укр. РСР — 72/ серед, спец, 
навч. закладів і 803,1 тис. учнів. 
У 1980 в СРСР підготовлено 1274,7 
тис. спеціалістів з С. с. о., у т. ч. 
в Укр. РСР — 232,2 тис. спеціалі¬ 
стів. Окрема галузь С. с. о. — 
військова освіта. Про історію 
розвитку й зміст різних галузей 
С. с. о. див. у ст. Середня освіта, 
Педагогічна освіта. Медична ос¬ 
віта, Музична освіта та ін., про 
сучас. С. с. о. в окремих країнах — 
у розділах Освіта, Народна освіта 
у відповідних статтях. 
Літ.: Кузьмин Б. А. Техникумм и 
училища СССР. М., 1974. 

Г. П. Захаревич. 

СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ жит- 
ТЛ — кількість років, що їх в се- 
редньому має прожити людина за 
умов даного рівня вікової смерт¬ 
ності. С. т. ж. як статистичний 
показник обчислюють щодо пев¬ 
ного моменту на основі реальних 
співвідношень кількості тих, що 
живуть, і кількості померлих в 
окремих вікових групах, вико¬ 
ристовуючи т. 3. таблиці смертнос¬ 
ті. Величина С. т. ж. залежить від 
біологічних, соціальних, еконо¬ 
мічних та ін. умов життя населен¬ 
ня (див. Народонаселення). Вона 
опосередковано характеризує жит¬ 
тєвий рівень населення, стан роз¬ 
витку мед. науки, мед. обслуго¬ 
вування тощо. За роки Рад. влади 
в СРСР досягнз^о підвищення 
С. т. ж. Наприкінці 70-х рр. в 
СРСР, у т. ч. в УРСР, С. т. ж. 
для новонароджених становила бл. 
70 років (1896—97 по 50 губерніях 
Європ. частини Росії С. т. ж. ста¬ 
новила 32 роки, в т. ч. для чолові¬ 
ків — 31, для жінок — 33 роки). 
В СРСР, як і в ін. країнах з висо¬ 
кою С. т. ж., вона вища для жінок, 
ніж для чоловіків. Успіхи профі¬ 
лактики і лікування захворювань, 
зниження смертності, досягнення 
геронтології мають привести до 
дальшого зростання С. т. ж. По¬ 
казник С. т. ж. широко застосо¬ 
вують не лише для наук, аналізу 
доживання, а й для розрахунків 
екон. характеру, зокрема с бгрун- 
тування меж пенсійного віку. По¬ 
казник С. т. ж. можна деталізу¬ 
вати, зокрема визначити показ¬ 
ники серед, тривалості перебуван¬ 
ня поколінь у різних станах екон. 
активності. в. С. Стешенко. 

СЕРЕДНЯ ТУНГУСКА — ріка 
у Сх. Сибіру, права притока Єні¬ 
сею. Див. Тунгуска Підкам^яна. 
СЕРЕДНЯ ШКбЛА загально¬ 
освітня єдина трудова політех¬ 
нічна — в СРСР основна ланка в 
системі народної освіти', навчаль¬ 
но-виховний заклад, що дає за¬ 
гальну середню освіту або спеці¬ 
альну (професійну) освіту, знан¬ 
ня, уміння й навички, необхідні 
для роботи в різних галузях нар. 
господарства, а також право 
вступу до вищих учбових закладів, 
на старші курси і в особливі групи 
серед, спец. навч. закладів (див. 
Середня спеціальна освіта). Зав¬ 
дання С. ш.: озброєння учнів гли¬ 
бокими знаннями основ наук від¬ 
повідно до вимог сусп. і науково- 
тех. прогресу, формування в мо¬ 
лодого покоління марксистсько-ле¬ 
нінського світогляду, виховання 
соціалістичного інтернаціоналізму, 
рад. патріотизму^ високих мораль¬ 
них якостей; заоезпечення всебіч¬ 
ного гармонійного розвитку учнів, 
підготовка до активної трудової 
й громадської діяльності, свідо¬ 
мого вибору професії, в СРСР, у 
т. ч. в УРСР, навчання в С. ш. 
будується на базі восьмирічної 
школи. Відповідно до Основ За¬ 
конодавства Союзу РСР і союзних 
республік про народну освіту 
(1973) встановлено такі основні 
типи С. ш.: середня заг.-осв. тру¬ 
дова політех. школа з виробничим 
навчанням, школи з поглибленим 
вивченням окремих предметів, 
школи з подовженим днем, школи- 
інт^нати, вечірні (змінні) і за¬ 
очні школи працюючої молоді 
(див. Вечірня освіта. Заочна ос¬ 
віта); для дітей і підлітків, які 
потребують лікування, — школи- 
санаторії, лісові школи та ін.; 
для дітей з дефектами фізичного 
чи розумового розвитку є С. ш. 
інтернатного типу (див. Спеціаль¬ 
ні школи для аномальних дітей. 
Школа для сліпих. Школа для 
глухих). Сучас. 10-річна С. ш. є 
єдиною трудовою політехнічною. 
В регіонах, де навчання прово¬ 
диться не рос. мовою, з дозволу 
Ради М-в СРСР може встановлю¬ 
ватися 11-річний строк навчання. 
Після закінчення С. ш. учні одер¬ 
жують атестат про середню ос¬ 
віту, після закінчення С. ш. з 
виробничим навчанням разом з 
атестатом — свідоцтво про здобут¬ 
тя виробничої кваліфікації. Ви¬ 
пускники С. ш., які особливо від¬ 
значились, нагороджуються золо¬ 
тою медаллю <3а відмінні успіхи 
в навчанні, праці і за зразкову 
поведінку»; ті, хто досяг успіхів 
у вивченні окремих предметів, — 
похвальною грамотою чЗа особ¬ 
ливі успіхи у вивченні окремих 
предметів». Див. також ст. Шко¬ 
ла, Режим шкільний. Навчальний 
рік. Навчальний процес. Навчаль¬ 
на програма. Загальна освіта. По¬ 
літехнічна освіта. Професійна 
освіта. 
Літ.: Прокофьев М. А. Советская о6- 
щеобразовательная школа на совре- 
менном зтапе. М., 1975. 

В. Г. Постовий. 

СЕРЕДНЯКЙ, середнє селянство 
— класовий прошарок селянства, 
що займає проміжне становище між 
біднотою (див. Біднота сванська) 
і куркулгютвом. С. володіють від¬ 

носно невеликими ділянками землі 
на правах власності або оренди, 
деякими знаряддями виробницт¬ 
ва, обробляють землю влас- 
ною працею. Інколи використову¬ 
ють найману працю. Виникнення 
С. пов’язане з розвитком капіта¬ 
лістичних відносин у с. г. і розша¬ 
руванням селянства. Більшість С. 
перетворюється на бідноту та ба¬ 
траків 1 лише незначна частина їх 
поповнює куркульство. В цар¬ 
ській Росії С. становили 20% 
усього селянства, зокрема на Ук¬ 
раїні — 24,2%. Велика Жовтн. 
соціалістична революція докорін¬ 
но змінила соціально-екон. стано¬ 
вище С. На основі ленінського 
Декрету про землю, за яким тру¬ 
дящому селянству було передано 
в користування землю, худобу, 
реманент, розгорнувся процес есе¬ 
ре днячування села. С. став на селі 
центр, фігурою. Політика Комуні¬ 
стичної партії і Рад. д-ви була спря¬ 
мована на залучення С. до соціалі¬ 
стичного будівництва. В основу її 
було покладено ленінське вчення 
про союз робітничого класу і се¬ 
лянства. Якщо в період підготов¬ 
ки соціалістичної революції п^- 
тія брала курс на нейтралізацію (3., 
то вже 1919 перейшла до політики 
тісного союзу з С. при опорі на 
бідноту в боротьбі проти куркуль¬ 
ства. В процесі колективізації 
сільського господарства С. пішли 
в колгоспи і разом з усім трудовим 
селянством перетворилися на кол¬ 
госпне селянство. 
середньоазіатське пов- 
СТАННЯ 1916 — виступ пригноб¬ 
лених народів Середньої Азії і 
Казахстану в період першої світо¬ 
вої війни 1914—18 проти колоні¬ 
альної політики царизму. Приво¬ 
дом до С. п. став царський указ, 
оголошений у червні 1916, про мо¬ 
білізацію мусульманського насе¬ 
лення в армію і на тилові работи. 
С. п. було спрямоване проти цар¬ 
ської влади, імперіалістичної вій¬ 
ни, а також проти місц. адміні¬ 
страції. Почалося стихійно як ан¬ 
тиколоніальне, антивоєнне, посту¬ 
пово переросло в антифеодальне. 
Осн. рушійними силами повстан¬ 
ня були дехкани і скотарі, а також 
робітники і ремісники. Почалося 
4 (17).VII 1916 в Ходженті (тепер 
м. Ленінабад). Згодом охопило 
Самарк., Сир дар., Ферг., Закас¬ 
пійську, Акмолінську, Семипал., 
Семирєченську, Тургайську, Урал, 
області. В 2-й пол. листопада чи¬ 
сельність повстанців досягла 50 
тис. Найбільшого розвитку пов¬ 
стання набуло в Казахстані (особ¬ 
ливо в Тургайській обл.), де його 
очолили Амангельди Іманов і 
А. Джангільдін. До кін. 1916 пов¬ 
стання було жорстоко придушене 
царськими військами. Однак у 
Закаспійській обл. воно тривало 
до кін. січня 1917. 
СЕРЕДНЬОВГЧНЕ МИСТЕЦТ¬ 
ВО — мистецтво часів раннього 
феодалізму в зх.-європ. (5—14 ст.) 
і сх.-європ. (10—17 ст.) країнах 
та мистецтво доби феодалізму в 
країнах Сходу. 
СЕРЕДНЬОВГЧЧЯ, середні віки 
— прийняте в істор. науці позна¬ 
чення періоду світової історії, 
який заступає історію стародавньо¬ 
го світу і передує новій історії. 
Поняття -«середньовіччя» з’яви- 
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«СЕРЕДНЬОГО 
КЛАСУ ТЕОРІЯ» 

Середньодніпровська 
культура. 
Речі з пам’яток: 
1 — 5 — глиняні 
горщики; 
6,8 — бронзові підвіска 
і браслет; 
7, 11 — кам’яні сокири; 
9 — янтарне намисто; 
10 — крем’яна сокира; 
12 — рогова шпилька. 

ЛОСЬ у італ. істориків-гуманістів у 
15—16 ст., ствердилося в науці з 
18 ст. Марксистська істор. наука 
розглядає С. як епоху феодалізму; 
межею між старод. часом і С. вва¬ 
жає падіння Рим. імперії (умовна 
дата 476), між С. і новою історією 
— Англійську буржуазну револю 
цію 17 століття. Історію С. вив¬ 
чає медієвістика. 
«СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ТЕ<3- 
РІЯь — сучасна буржуазно-рефор¬ 
містська доктрина, прихильники 
якої (П. Кон, Т. Маршалл, Дж. 
Бернард, Д. Коул, Р. Арон та ін.) 
твердять, нібито капіталізм став 
або стає безкласовим суспільством, 
суспільством «єдиного середнього 
класу», який розчинив у собі всі 
соціальні верстви, насамперед бг/р 
жуазію і робітничий клас. Грун¬ 
туючись на антинаук. концепції 
соціальної стратифікації, при¬ 
хильники «С. к. т.» беруть за кри¬ 
терій для визначення соціальної 
належності зайнятість, прибуток 
та ін. другорядні фактори, вклю¬ 
чаючи до «середнього класу» пред¬ 
ставників різних класів і соціаль¬ 
них груп. Неспроможність цих 
тверджень бурж. соціологів спро¬ 
стовується тим, що в капіталістич. 
суспільстві зайнятість, прибуток 
тощо визначаються основним — 
віднощенням до засобів вироби., 
а роль службовців та інтелігенції 
у бурж. суспільстві залежить від 
того, чиїми союзника^1И — пролета¬ 
ріату чи буржуазії — вони висту¬ 
пають у класовій боротьбі. «С. к. 
т.» спрямована проти марксистсь¬ 
ко-ленінського вчення про вирі¬ 
шальну роль робітн. класу в рево- 
люц. перетворенні дійсності. 

^ Л в Грберськрн. 
«СЕРЕДНЬОГО рГвня тео¬ 
рія» — термін, яким у сучас. 
бурж. соціології позначають тео¬ 
ретичні побудови, що є опосередко¬ 
вуючою ланкою між загальносо- 
ціологічною теорією й емпіричним 
дослідженням. Термін запрова¬ 
див Р. Мертон у зв’язку з ос¬ 
мисленням методологічної кризи, 
яку переживає емпіризм у сучас. 
бурж. соціології, і визнанням 
необхідності теор. узагальнень у 
соціальних науках. Проте, вихо¬ 
дячи з методологічних засад пози¬ 
тивізму, Мертон та ін. представ¬ 
ники бурж. емпіричної соціології 
принципово заперечують можли¬ 
вість .загальносоціологічної тео¬ 

рії, здатної розкрити об’єктивні 
закономірності функціонування й 
розвитку суспільства як цілісної 
системи. Науковими вони вважа¬ 
ють лише поняття, які є безпосе¬ 
редніми узагальненнями емпірич¬ 
них даних, а можливості теор. 
аналізу суспільного життя обме¬ 
жують лише описом окремих явищ 
поза зв’язком із соціальним цілим. 
У марксист, соціологічній л-рі 
термін «середнього рівня теорія» 
часом вживається для позначення 
спец, соціологічних теорій, за до¬ 
гом ігою яких вивчають конкретні 
сусп. процеси, соціальні групи та 
інститути і які будуються на за¬ 
садах історичного матеріалізму 
і є важливою формою зв’язку з 
емпіричним дослідженням соціаль¬ 
ної дійсності. 
СЕРЕД^НЬОДНІПРбВСЬКА 
КУЛЬТУРА — археологічна куль¬ 
тура племен бронзового віку, па¬ 
м’ятки якої поширені на терито¬ 
рії Середнього та Верхнього При¬ 
дніпров’я. Датується 2-ю пол. 3-го 
— 1-ю пол. 2-го тис. до н. е. Виді¬ 
лив її 1927 В. О. Городцов. С. к. 
склалася на Правобережжі Дніпра. 
В кін. 3-го тис. до н. е. племена 
С. к. розселилися на Верх. Подні¬ 
пров’ї і асимілювали місц. неолі¬ 
тичне населення. Етапи розвитку: 
ранній (24—22 ст. до н. е.), серед¬ 
ній (22—17 ст. до н. е.), пізній 
(17—15 ст. до н. е.). На поселен¬ 
нях відкрито залишки наземних 
жител з кам’яними вогнищами. 
Досліджено поховання в курган¬ 
них і грунтових могильниках з 
трупопокладеннями і трупоспален- 
нями. Племена С. к. виготовляли 
кам’яні (в т. ч. крем’яні), бронзові 
знаряддя праці, зброю та при¬ 
краси, а також глиняний посуд, 
орнаментований відбитками шну¬ 
ра, прокресленими лініями, на- 
колами. Металеві предмети виго¬ 
товляли з металу кавказького і 
карпато-дунайського походження. 
Основою г-ва носіїв С. к. було 
скотарство і землеробство. Вони 
мали широкі зв’язки з сусідніми 
та віддаленими племенами. їх¬ 
ній суспільній устрій — патріар¬ 
хально-родовий лад з ознаками 
майнової нерівності. С. к. входи¬ 
ла до складу шнурової кераміки 
культур Європи, носіями яких, 
як вважають, були предки слов’ян, 
балтів і германців. 
Літ.: Пассек Т. С. К вопросу о сред- 
неднепровской культуре. «Краткие 
сообщения Института истории мате- 
риальной культури», 1947, в. 16; 
Артеменко И. И. Среднеднепровская 
культура. сСоветская археология», 
1963, № 2: Артеменко И. И. Племена 
Верхнего и Среднего Поднепровья в 
зпоху бронзи. М., 1967; Бондарь Н. Н. 
Поселення Среднего Поднепровья зпо- 
уи панней бронзи. К.. 1974. 

І. /. Артеменко. 

середньодунАйська рів- 
НЙНА — у басейні середньої те¬ 
чії Дунаю, в межах Угорщини 
(більша частина), Чехословаччини, 
Румунії, Югославії, Австрії та 
в Закарп. обл. УРСР {Закарпат¬ 
ська низовина). Пл. майже 200 
тис. км^. Займає міжгірне знижен¬ 
ня, обмежоване Альпами, Карпа¬ 
тами, Динарським нагір’ям. Вис. 
до 100—200 м. Поверхня плеската 
чи злегка погорбована. Складена 
вапняками, пісковиками, глинами; 
поширені алювіальні піски та лес. 

Клімат помірно континентальний, 
на СХОДІ — посушливий. Опадів 
500—^^600 мм, у горах — до 900 мм 
на рік. Переважають чорноземи. 
Більшу частину С. р. розорано, 
є ділянки лісостепової рослин¬ 
ності (гол. чин. у передгір’ях). 
Густо заселена. Розвинуте земле¬ 
робство. 

СЕРЕДНЬОНАДДНІПРіЗНСЬ- 
КИЙ ГбВІР, середньонаддніп- 
рянські говірки — говір укр. 
мови. Належить до її південно-схід 
ного наріччя. Поширений в осн. на 
Пд. Київ, обл., в Черкас., Полтав., 
частково Сумській областях. На 
базі С. г. сформувалася сучасна 
укр. літературна мова. Основ¬ 
ні фонетичні, граматичні й лекси¬ 
чні риси говірок збігаються з літ. 
нормою. Специфічні особливості 
є вузьколокальними. Характерні 
риси С. г. у фонетиці: приголосні 
т, д, с, з, н, л, ц перед і, що похо¬ 
дить з о, та в називному відмінку 
прикметників і займенників поряд 
з м’якою вимовою мають і тверду 
чи напівм’яку (т’ік — тік — тік, 
л’ій — лій — лій, ббс’і — босі — 
босі), у частині говірок поширені 
м’які шиплячі перед а в словофор¬ 
мах типу «лош’а», «кач’а», 
«б’іж’ат’», «с’п’іш’ат’», альвеоляр¬ 
ний л (лйпа, лоза, галушка), 
м’який о’ (гр’ад, р’ама, базар’); 
у морфології; в частині говірок 
іменники з суфіксом -ин- мають у 
називному відмінку множини 
флексію -е(сел’ане), у деяких імен¬ 
никах у давальному й місцевому 
відмінках множини — -ім, -іх 
(кбн’ім, л’уд’ім, на кбн’іх, л’уд’іх), 
спостерігається вплив твердої гру¬ 
пи іменників на м’яку (вбл’ойу, 
кон’бм), а в прикметниках навпа¬ 
ки — м’якої на тверду (б’іл’ій, 
груб’ій), присвійні прикметники 
в називному відмінку множини 
часто мають паралельні закінчен¬ 
ня -и та -і (мати®ри®ни — ма- 
ти®ри®н’і), інфінітив співіснує в 
двох варіантах (ходйти — ходйт’, 
бути — бут’), у ряді говірок у 
1-й особі однини теперішнього ча¬ 
су дієслів 2-ї дієвідміни немає чер¬ 
гування д, г. з, с із шиплячими 
(вод’у, крут’у, воз’у), в 3-й особі 
дієслів 2-ї дієвідміни втрачається 
закінчення -т’ (ходе, прбсе), а в 
3-й особі дієслів 1-ї дієвідміни 
закінчення скорочується (дума, 
слуха, пита), замість прийменника 
(і префікса) «від» уживається пе¬ 
реважно «од» (оддати, од хати). 
Є своєрідна лексика: вйв’ід — 
«димар», белебен’ — «незарослий 
горб», вйярок — «неглибоке про¬ 
валля» тошо. А. М. Залеський. 

СЕРЕДНЬОРОСГЙСЬКА ВИСО¬ 
ЧИНА — в центрі Європ. частини 
СРСР, у межах Східно-Європейсь¬ 
кої рівнини. Осн. її частина ле¬ 
жить в РРФСР, пд.-зх. відроги — 
натер. України. Довж. бл. 1000 км, 
шир. до 500 км. Щодо рельєфу 
С. в. являє собою хвилясте плато 
з пересічними висотами 200—250 м, 
макс. — 293 м. Поверхня значно 
розчленована. Поширені карстові 
(див. Карст) западини, місцями 
зсуви. В основі С. в. залягають до¬ 
кембрійські породи Воронезького 
кристалічного масиву. На Пн. ви¬ 
сочина складена девонськими й 
кам.-вуг. вапняками, що перекри- 
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ваються піщано-глинистими юр¬ 
ськими і крейдовими відкладами, 
на Пд.— відкладами юрського, 
крейдового, палеогенового і неоге¬ 
нового віку (піски, пісковики, 
крейда, глини). Значні площі 
вкриті лесовидними суглинками 
та лесом, трапляються моренні від¬ 
клади (див. Морена). Корисні ко¬ 
палини — залізна руда Курської 
магнітної аномалії, бурі залізня¬ 
ки, буре вугілля, глини, біла крей¬ 
да, фосфорити та ін. На С. в. бе¬ 
руть початок численні річки, що 
належать до бас. Чорного (Десна 
з Сеймом, Псел, Ворскла), Азов¬ 
ського (Дон з Сіверським Дінцем) 
і Каспійського (Ока з притоками) 
морів. Височина розташована в ме¬ 
жах трьох природних зон — міша¬ 
них лісів, лісостепової і степової, у 
грунтовому покриві переважають 
чорноземи та сірі лісові грунти. 
Лісистість змінюється від 9 до 
11%. Лісові масиви (дуб, ясен, 
липа, сосна) збереглися гол. чин. 
по річкових долинах, місцями — 
на межиріччях. Ділянки цілинних 
злаково-різнотравних степів — 
у Центральночорноземному запо¬ 
віднику імені В. В. Альохіна. Знач¬ 
ну частину С. в. розорано. Густо 
населена. в. І. Галииький. 

СЕРЕДНЬОСИБГРСЬКЕ ПЛОС¬ 
КОГІР’Я — в центр, частині 
Пн. Азії, В межах Якут. АРСР, 
Краснояр. краю та Ірк. обл. 
РРФСР. Лежить між річками 
Єнісеєм на Зх. і Леною на Сх., з 
Пн. оточене Пн.-Сибірською низо¬ 
виною, з Пд. — горами Сх. Саяну, 
Прибайкалля та Забайкалля. Пло¬ 
ща бл. 3,5 млн. км^. У рельєфі 
переважають плоскі широкі ме¬ 
жиріччя з пересічною вис. 500— 
700 м. Найбільше підняті ділянки 
— плато Путорана (1701 м). Єні¬ 
сейський кряж (1104 м). Складене 
переважно палеозойськими від¬ 
кладами, прорваними інтрузіями 
основних порід (базальти, діабази, 
габро-діабази), лише подекуди ви¬ 
ходять на поверхню породи до¬ 
кембрійського фундаменту Си¬ 
бірської платформи. З корисних 
копалин є кам. вугілля, заліз., ні¬ 
келеві й мідні руди, золото, ал¬ 
мази, природний газ, графіт тощо. 
Клімат різко континентальний. 
Опадів 200—500 мм на рік (на 
плато Путорана—до 700—800 мм). 
Поширена багаторічна мерзлота. 
Поверхня С. п. розчленована гли¬ 
бокими долинами приток Єнісею 
та Лени. Річки С. п. мають ве¬ 
личезні запаси гідроенергії (на 
р. Ангарі — Іркутська ГЕС та 
Братська ГЕС). Більша частина 
С. п. лежить у зоні тайги (перева¬ 
жають модринові й соснові ліси), 
у пд. частині є ділянки лісостепо¬ 
вої та степової рослинності. З тва¬ 
рин х^актерні північний олень, 
лось, бурий ведмідь, білка, со¬ 
боль; з птахів — глухар, рябчик. 
Річки багаті на рибу. 
СЕРЕДНЬОСТбПВСЬКА КУЛЬ¬ 
ТУРА — археологічна культура 
мідного віку, поширена в степово¬ 
му Придніпров’ї, басейні Сівер- 
ського Дінця і Нижньому Подон- 
ні. Назва походить від урочища 
Середній Стіг (тепер у межах 
м. Запоріжжя), де було розкопано 
поселення цієї культури. Серед 
пам’яток С. к. інтерес становлять 
окремі шари поселення Молюхів 

Бугор, Олександрійського посе¬ 
лення, Деріівське поселення і мо¬ 
гильник на Дніпрі та багато ін¬ 
ших. Досліджені також могильники 
Олександрійський, Ігренський та 
ін. При розкопках могильників ви¬ 
явлено поховання з обрядом тру- 
попокладення на спині з підігну¬ 
тими ногами. В пам’ятках С. к. 
знайдено гостродонні посудини з 
високою шийкою, оздоблені гре¬ 
бінцевим, шнуровим та ін. орна¬ 
ментом, бойові молоти з рогу оле- 

посуд; З — кам’яна сокира; крем’яні 
знаряддя: 5 і б — наконечники стріл, 
7 — ніж; 8 — гарпун з рогу тварини. 

ня, тесла, мотики, псалії, глиняні 
статуетки людини, фігурки каба¬ 
на, риби, крем’яні ножі, наконеч¬ 
ники списів, мідні прикраси то¬ 
що. В розвитку культури, що іс¬ 
нувала від серед. 4-го до серед. 
3-го тис. до н. е., виділяється 2 осн. 
періоди: раніший — т. з. дошнуро- 
вий, або волоський, і пізніший — 
шнуровий, або деріївський. Осн. 
заняттям племен С. к. було ско¬ 
тарство (розводили, гол. чин., 
коней, яких одними з перших в 
Європі приручили для верхової 
їзди). 
Літ.: Телегін Д. Я. Середньостогівсь- 
ка культура. В кн.: Археологія Ук¬ 
раїнської РСР, т. 1. К., 1971. 

^ Д. Я. Телегін. 
СЕРЕДбВИЩЕ в біології — 
сукупність умов, в яких існують 
організми, в екології під С. розу¬ 
міють сукупність зсвн. умов існу¬ 
вання організмів та їх угруповань 
(зовн., чи навколишнє, С.). Окремі 
елементи С.— екологічні факто 
ри поділяють на абіотичні фак¬ 
тори, біотичні фактори та ан¬ 
тропічні фактори. В реальному 
С. всі екологічні фактори діють 
комплексно, але дія окремих фак¬ 
торів має свої відмінності. Найваж¬ 
ливішими з абіотичних факторів 
є ті, що представлені в С. в міні¬ 
мальній кількості — т. 3. лімітую¬ 
чі фактори (напр., недостатня кіль¬ 
кість тепла у високих і низьких 
широтах або води у пустелях). 
Вплив біотичних факторів вияв¬ 
ляється тим сильніше, чим вища 
щільність популяції (напр., при 
масовому розмноженні окремих 
видів посилюється конкуренція за 
їжу і простір, зростає загибель від 
хвороб). Дія тих чи ін. біотичних 
факторів С. залежить від власти¬ 
востей організмів, а також від рів¬ 
ня структурної організації живих 
систем. Для окремих організмів 
і їх популяцій С. є умови відповід¬ 
них біогеоценозів. які в свою чер¬ 

гу входять до складу біосфери. 
Саме на цих надорганізмових рів¬ 
нях проявляється особливо тісна 
взаємодія абіотичних факторів С. 
і живих систем, що склалася в 
процесі еволюції життя і забезпе¬ 
чує кругообіг речовин на Землі. 
Розрізняють також водне С., грун¬ 
тове С. та ін.; стосовно паразитів— 
гостальне С. (організм хазяїна). 
В фізіології і медицині розрізня¬ 
ють поняття внутрішнього С., до 
якого відносять кров, лімфу, між¬ 
клітинну та ін. рідини організму, 
за допомогою яких здійснюється 
обмін речовин і координуються 
фізіол. і біохім. процеси, підтри¬ 
мується гомеостаз в організмі 
тварин і людини. Рідини внутр. 
С. виконують також важливі 
бар'єрні функції, захищаючи ор¬ 
ганізм від інфекцій, інтоксика- 
цій та ін. негативних впливів зовн. 
С. У людини і високоорганізова- 
них тварин відповідний стан внутр. 
С. підтримується внаслідок нейро¬ 
гуморальної регуляції. 
Літ.: Кашкаров Д. Н. Среда и сооб- 
щество. М., 1933: Штерн Л. С. Непо- 
средственная питательная среда орга- 
нов и тканей. М., 1960; Наумов Н. П. 
Зкология животньїх. М., 1963; Одум 
Е. Основи зкологии. Пер. с англ. М., 
1975. О. В. Вікторов-Набоков. 
СЕРЕДОСТГННЯ — ділянка 
грудної порожнини людини та ін. 
ссавців, що знаходиться посере¬ 
дині, між двома серозними плев¬ 
ральними мішками. Розрізняють 
передній і задній відділи С. В пе¬ 
редньому відділі розміщуються 
серце, трахея, вилочкова зало¬ 
за тощо; в задньому — страво¬ 
хід, великі вени тощо. Поділ С. 
на відділи є умовним. Патологічні 
процеси виникають, як правило, в 
певних відділах, що має значення 
при діагностиці і лікуванні. За¬ 
криті або відкриті пошкодження 
органів С. лікуються хірургічно. 
Захворювання органів С.: кісти, 
пухлини, запалення тощо. 
СЕРЕЖКА — просте суцвіття. 
Типові С. характерні для пред¬ 
ставників порядку вербових (5а- 
Іісаіез) і є похідними колоса, від 
якого відрізняються тим, що бу¬ 
вають тільки одностатевими і опа¬ 
дають разом з віссю суцвіття відра¬ 
зу після цвітіння (тичинкові С.) 
або після достигання (маточкові 
С.). Суцвіття представників бу¬ 
кових і березових, які часто нази¬ 
вають С., належать до складних 
суцвіть. 
серенада (франц. 8егепагіе; 
першоджерело: італ. зега — вечір) 
— вокальний або інструмент, муз. 
твір вітального характеру. Похо¬ 
дить відчсерени» — вечірньої пісні 
трубадурів, яка виконувалася про¬ 
сто неба на честь коханої. У 17—18 
ст. С.— не тільки вокальний, а й 
інструм. твір типу багаточастинної 
сюїти, дивертисменту для неве¬ 
ликого оркестру або ансамбля 
(Й. Гайдн, В. А. Моцарт). З 19 
ст.— жанр камерно-вокальної му¬ 
зики (Ф. Шуберт, М. Глинка, О. 
Бородін, П. Чайковський, К. Сте- 
ценко, Я. Степовий, В. Косенко); 
інструментальна сольна п’єса (Ф. 
Мендельсон-Бартольді, М. Лисен- 
ко, А. Аренський); інструм. ан¬ 
самблевий або оркестровий цикліч¬ 
ний твір (Л. ван Бетховен, А. Двор- 
жак, П. Чайковський, О. Глазу- 
нов). в. Д. Тимофєєв. 

СЕРЕНАДА 

Середостіння (схема 
горизонтального розпи¬ 
лу тулуба на рівні 6-го 
грудного хребця): 
1 — переднє середостін¬ 
ня; 2 — серцева сумка; 
З — заднє середостін¬ 
ня; 4 — плевральний 
мішок; 5 — аорта: 6 — 
хребець; 7 — стравохід; 
5—плевральний мішок. 

Сережка тополі чорної. 
Схема суцвіття сереж¬ 
ка. 
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СЕРЕНГЕТІ 

С. в. Серенсен. 

Ю. Сернан. 

серенгЄті — над. парк на Пн. 
Танзанії. Пл. 1295 тис. га. Засн. 
1951 (тер. взято під охорону 1940). 
Розташований в зоні Сх.-Афри¬ 
канських розломів, на вис. 920— 
1850 м, переважно в межах плато 
Серенгеті. Тер. парку перетинають 
річки Мбалагеті й Гуруметі з при¬ 
токами, багато озер. У центр, 
частині парку — низькотравна 
савана з масивами акацієвого лісу. 
З тварин характерні лев, зебра, 
жирафа, слон, буйвол; понад 200 
видів птахів. В охоронній зоні С.— 
чорний носсфог, леопард, геп^д, 
гієновий собака. Парк має абсо¬ 
лютно заповідну, рекреаційну 
(див. Рекреація) та охоронну зо¬ 
ни. Район туризму, мисливства. 

В. І. Олеіиенко. 

СЕРЕНСЕН Сергій Володимиро¬ 
вич [16 (29).VIII 1905, Хабаровськ 
— 2.У 1977, Москва] — укр. рад. 
вчений у галузі механіки, акад. 
АН УРСР (з 1939). Закінчив 
(1926) Київ, політех. ін-т, працю¬ 
вав в ін-ті бул. механіки (тепер 
Ін-т механіки) АН УРСР (1934—40 
— директор), викладав у Київ, 
авіац. ін-ті (1934—41) і Моск. 
технологічному авіац. ін-ті (1934— 
77). В 1941 — 67 — співробітник 
Центр, ін--^ авіац. моторобуду¬ 
вання, з 1967 — Держ. н.-д. ін-ту 
машинознавства (Москва). Осн. 
праці присвячені динамічній міц¬ 
ності деталей машин при змінних 
навантаженнях, втомленості мета¬ 
лів. Розробив критерії міцності ме¬ 
талів і несучої здатності елемен¬ 
тів конструкцій. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Державна премія СРСР, 
1949. 
серЄт — ріка в УРСР, гол. чин. 
у межах Терноп. обл., ліва при¬ 
тока Дністра. Довж. 242 км, пло¬ 
ща бас. 3900 км^. Тече Подільською 
височиною у крутих берегах, має 
звивисте русло; шир. річища у 
пониззі до 50 м. Воду ріки викори¬ 
стовують для технічного водопо¬ 
стачання і зрошування; рибни¬ 
цтво. На С. споруджено невеликі 
водосховища, багато ставків; 
ГЕС; розташовані міста Тернопіль, 
Чортків. 
СЕРЖАНТ (франц. 5ЄГ8ЄПІ) — 
військ, звання молодшого команд¬ 
ного складу в збройних силах ба¬ 
гатьох держав. Це звання вперше 
з’явилося у 15 ст. у франц. армії. 
В Росії чин С. запроваджено в 
17 ст. (в рос. регулярній армії 
існував 1716—98). В Рад. Зброй¬ 
них Силах (з 1940) запроваджено 
військ, звання: молодший С., С. 
і старший С. У ВМФ СРСР зван¬ 
ню С. відповідає звання старши¬ 
на 1-ї статті. 
СЕРЙН, а-аміно- р-оксипропіонова 
кислота, НОСНзСН (NН2) СООН 
— моноаміномонокарбонова амі¬ 
нокислота. Існує у вигляді двох 
оптично активних — Е- і О- і 
рацемічної — ОЕ-форм. Нале¬ 
жить до амінокислот з незаряд- 
женими полярними гідроксильни¬ 
ми групами. Легко розчинний у 
воді. С. здатний утворювати ефі¬ 
ри фосфорної і органічних кислот. 
До ОН-груп С. приєднуються са- 
харні кільця в глікопротеідах. 
Майже всі білки містять Е-С. С.— 
замінна амінокислота. Попередни¬ 
ком С. в її біосинтезі є О-З-фос- 
фогліцеринова кислота (проміж¬ 

ний продукт гліколізу). У кліти¬ 
нах С. бере участь у біосинтезі 
гліцину, метіоніну, триптофану, 
а також етаноламіну, холіну. Вклю¬ 
чається в трикарбонових кислот 
цикл через ацетилкофермент А 
і піровиноградну кислоту, яка 
утворюється при розпаді С. в ор¬ 
ганізмі. С. входить до складу 
активного центру деяких фермен¬ 
тів, зокр^ема протеаз. 
СЕРИЦЙТ (від грец. атірікбб — 
шовковий) — мінерал класу силі¬ 
катів, дрібнолускувата відміна 
мусковіту. Безбарвний або зе¬ 
ленуватого кольору. Блиск шов¬ 
ковистий. С.— породоутворюючий 
мінерал метаморфічних гірських 
порід та інтрузивних гірських 
порід кислого і середнього складу. 
Нерідко трапляється також у гідро¬ 
термальних утвореннях. 
СЕРІЙНЕ ВИРОБНЙЦТВО — 
тип організації виробництва, що 
характеризується одночасним ви¬ 
готовленням на підприємстві широ¬ 
кої номенклатури однорідної про¬ 
дукції, випуск якої повторюється 
протягом тривалого часу. С. в. 
найбільш поширене в машинобу¬ 
дуванні і металообробці. Вироби 
випускають серіями, деталі — пар¬ 
тіями. Залежно від величини серії 
розрізняють великосерійне, се- 
редньосерійне і дрібносерійне ви¬ 
роби. Великосерійне вироби, за 
своїм характером наближається до 
масового виробництва. Дрібно- 
серійне вироби.— перехідна форма 
від одиничного виробництва до 
випуску продукції дрібними се¬ 
ріями. 
С£Р1Я (від лат. 5ЄГІЄ5 — ряд) — 
1) Група однорідних або спорідне¬ 
них за спільними ознаками пред¬ 
метів, явищ, дій тощо. 2) Розряд, 
категорія цінних паперів, доку¬ 
ментів, позначених цифрами (рід¬ 
ше літерами). 3) В геології — 
таксономічна одиниця місцевих 
стратиграфічних підрозділів. За 
обсягом відповідає відділові (див. 
Відділ у геології), але може бути й 
більшою або меншою від нього. С. 
поділяють на світи (див. Світа 
в геології), вони мають власні 
геогр. назви (напр., острозька 
серія рифею). 
СЕРКЕБАЄВ Єрмек Бекмухаме- 
дович (н. 4.VII 1926, Петропав- 
ловськ, тепер Каз. РСР) — ка¬ 
зах. рад. співак (баритон), нар. 
арт. СРСР (з 1959). Член КПРС з 
1958. У 1951 закінчив Алма-Атин- 
ську консерваторію. З 1947 — со¬ 
ліст Казах, театру опери та балету 
ім. Абая. Партії: Абай (чАбай» 
Жубанова і Хаміді), Амангельди 
(чАмангельди» Тулебаєва), Мазе¬ 
па (чМазепа» Чайковського), Дон 
Жуан («Дон Жуан» Моцарта), 
Олег Кошовий, Володимир Улья- 
нов («Молода гвардія», «Брати 
Ульянови» Мейтуса). Виступає як 
камерний і естрадний співак. Зні¬ 
мався в кіно. Держ. премія СРСР, 
1977. 
СбРНАН (Сегпап) Юджін (н. 
14. III 1934, Чікаго) — астронавт 
СІЛА, капітан 1-го рангу ВМФ. 
Закінчив (1956) ун-т ім. Пердью 
(Лафейєтт, шт. Індіана) і військ.- 
мор. школу США у Монтереї (шт. 
Каліфорнія). З 1963 — у групі 
астронавтів. Разом з Т. Стаффор- 
дом З—6.VI 1966 здійснив політ 
на космічному кораблі «Джеміні- 

9». Під час польоту С. виходив у 
космос. Разом з Т. Стаффордом 
і Дж. Янгом 18—26.V1969 здійснив 
обліт Місяця на косміч. кораб¬ 
лі «Аполлон-10». Місячна кабіна з 
С. і Т. Стаффордом, що відокре¬ 
милась від космічного корабля, 
вийшла 21 травня на орбіту штуч¬ 
ного супутника Місяця і перебу¬ 
вала на віддалі 15 км від поверхні 
Місяця. Після стикування місяч¬ 
ної кабіни з космічним кораблем 
екіпаж повернувся на оемлю. 
7—19.ХІІ 1972 разом з X. Шміт- 
том і Р. Евансом здійснив політ 
на Місяць як командир космічно¬ 
го корабля «Аполлон-17». Місяч¬ 
на кабіна з С. і Шміттом опусти¬ 
лась на поверхню Місяця 11.XII 
1972 у районі гір Тавр і кратера 
Літтров. При переміщенні по 
Місяцю астронавти користувались 
місяцеходом. 
СбРНО-СОЛОВЙбВИЧІ — рос. 
революц. демократи; були в числі 
організаторів кЗемлі і волі> 60-х 
рр., брати. Микола Олек¬ 
сандрович [13 (25).ХІІ 1834, 
Петербург — 14 (26).II 1866, Ір¬ 
кутськ]. Закінчив Олександрів- 
ський ліцей у Петербурзі (1853). 
В 1853—59 — на держ. службі. 
В 1860 за кордоном зблизився з 
О. І. Герценом і М. П. Огарьовим, 
співробітничав у виданнях Віль¬ 
ної російської друкарні. Восени 
1861 — навесні 1862 в Петербурзі 
був членом ЦК «Землі і волі», 
один з авторів її програмних до¬ 
кументів, сприяв розвиткові зв’яз¬ 
ків між петерб. і ЛОНДОН, центра¬ 
ми рос. ВИЗВОЛЬНОГО руху. Став 
одним з найближчих соратників 
М. Г. Чернишевського. Мав зв’яз¬ 
ки з революц. демократами Украї¬ 
ни. Заарештований 7 (19). VII 1862, 
ув’язнений у Петропавловській 
фортеці, за «процесом 32-х» від¬ 
бавлений на довічне заслання до 
Сибіру. Олександр Олек¬ 
сандрович [15 (27).VII 1838, 
Петербург — 4(16).'\7ІП 1869, Же¬ 
нева]. Закінчив Олександрівсь- 
кий ліцей (1857). В 1861 — у скла¬ 
ді центру «Землі і волі». В 1862 
виїхав за кордон, де залишався 
до кінця життя, засуджений за 
«процесом 32-х» на довічне вигнан¬ 
ня. В 1867 вступив у Женевську 
секцію 1-го Інтернаціоналу. Вира¬ 
жав погляди лівого крила рос. 
революц. еміграції. Листувався з 
к. Марксом. Покінчив життя са¬ 
могубством. 
СЕРОДІАГНбСТИКА (від лат. 
зегит — сироватка і діагности¬ 
ка) — метод лабораторної діагно; 
стики, заснований на здатності 
антитіл сироватки крові людини 
і тварин специфічно реагувати з 
відповідними антигенами. Вико¬ 
ристовується С. для виявлення 
інфекційних захворювань, для ви¬ 
значення групи крові, а також 
у судово-медичній практиці (для 
з’ясування х^актеру кров’яних 
плям). Для С. специфічними є 
серологічні реакції. С. має велике 
значення при виявленні атипових 
і прихованих випадків інфекцій¬ 
них і венеричних захворювань, за¬ 
стосовується при дослідженні ва¬ 
гітних, донорів, працівників хар¬ 
чоблоків і дитячих закладів. С. 
використовують також при дос¬ 
лідженні тварин, які можуть бути 
джерелом інфекції. 



у ветеринарії С.— метод 
масової діагностики інфекційних 
хвороб тварин, який дає змогу 
розпізнавати хворобу ще до поя¬ 
ви клінічних ознак; часто комбі¬ 
нують з проведенням алергіч. 
реакцій (при бруцельозі, сапі). 
У рослинництві С. вико¬ 
ристовують для виявлення зара¬ 
ження рослин збудниками хвороб, 
видової діагностики грибів, бак^ 
терій, вірусів та оцінки стійкості 
рослин проти різних хвороб. 
К. Ф. Чернушенко (С. в медицині). 
СЕРбЗНА ОБОЛбНКА (від 
лат. зегит — сироватка) — обо- 
лонка внутріпшіх органів і порож¬ 
нин тіла {очеревина, плевра, пе¬ 
рикард, епікард) хребетних тва¬ 
рин і людини. Складається з ме- 
зотвлію, під яким лежить сполуч¬ 
нотканинний шар. Виділяє сероз¬ 
ну рідину, що полегшує рухи 
внутр. органів; виконує захисну 
функцію (див. Бартерна функція). 
При перитоніті, плевриті, пери¬ 
кардиті та ін. захворюваннях 
функції С. о. порушуються. 
СЕРОЛОГГЧНІ реакції — реак¬ 
ції, що застосовуються для серо- 
діагностики. С. р. є результатом 
взаємодії антигена з антитілом, 
яка може виявитися як в умовах 
спеціального твердого середовища 
{агар-агар та ін.), так і рідко¬ 
го. Сполучення антигена і антитіл 
потребує додержання певних умов: 
наявності електролітів у середо¬ 
вищі, температурного режиму (37®, 
18—20® або 4—5®), оптимального 
співвідношення інгредієнтів се¬ 
редовища. Антигеном при С. р. 
служать завись живих або вбитих 
мікроорганізмів, білки мікробів 
або тканин, токсини мікробів, 
еритроцити, лейкоцити. В дея¬ 
ких випадках антигеном можуть 
бути й чужорідні еритроцити 
(напр., еритроцити барана, оброб¬ 
лені розчиненими білками або по¬ 
лісахаридами мікробів, хім. ре¬ 
човинами). Антитіла містяться в 
сироватці крові (сироватка дослі¬ 
джуваних людини або тварини чи 
спеціальна діагностична сироват¬ 
ка). С. р. виявляються в склеюван¬ 
ні антигена (реакція аглютинації, 
гемаглютинації) або випадінні в 
осад (реакція преципітації), втра¬ 
ті рухомості мікроорганізму (ко¬ 
ли антигеном є мікроорганізм, 
здатний рухатися — реакція іммо¬ 
білізації), нейтралізації токсинів 
(реакція нейтралізації), посиленні 
фагоцитозу (реакція опсонізації) 
та ін. В деяких випадках для вияв¬ 
лення антигенів або антитіл в 
крові чи тканинах використовують¬ 
ся сироватки і антисироватки, 
мічені флюорохромами або ізо¬ 
топами (реакція імунофлюорес- 
ценції і радіоімунот^т). Більшість 
С. р. високоспецифічні і чутливі, 
але від наявності у різних видів 
бактерій, вірусів і тканин заг. 
антигенів можуть спостерігатися 
неспецифічні реакції. С. р. за¬ 
стосовуються для діагностики ін¬ 
фекційних захворювань у людини 
і тварини (холери, черевного і 
висипного тифів, дизентерії, кан- 
дидамікозу, сифілісу, гонореї, 
туляремії, токсоплазмозу та ін.), 
для визначення груп крові, вияв¬ 
лення специфічності антитіл до 
тканинних і лейкоцитарних антиге¬ 
нів, в судовій медицині, в наук. 

дослідженнях тощо. Див. також 
Серологія, Серотерапія, Сироват¬ 
ки імунні. К. Ф. Чернушенко. 
СЕРОЛОГІЯ (від лат. зегит — 
сироватка і грец. Хбуо^ — слово, 
вчення) — розділ імунології, що 
вивчає фізичні, хімічні та біоло¬ 
гічні властивості сироватки крові 
людини та тварин. С. як вчення 
бере початок з 90-х рр. 19 ст. з 
праць нім. вченого Е. Берінга і 
япон. С. Кітасато, які вперше ви¬ 
явили у крові речовини (антиток¬ 
сини), що нейтралізують правцеві 
та дифтерійні токсини. В 1891 ці 
вчені вперше застосували проти¬ 
дифтерійну сироватку з лікуваль¬ 
ною метою. їх вважають засновни¬ 
ками серотерапії. В цей період бу¬ 
ли розроблені методи визначення 
антитіл, основані на принципах 
реакцій лізису (нім. бактеріолог 
Р. Пфейффер, вітчизн. вчений 
В. І. Ісаєв, 1894, франц. вчений 
Ж. Бор де, 1895), аглютинації 
(франц. вчений Ф. Відаль, 1896), 
преципітації (нім. вчений Р. Кра- 
ус, 1897, рос. вчений Ф. Я. Чисто- 
вич, 18^) і впроваджені в серо- 
діагностиці. Франц. вчений Е. Ру 
(1894) запропонував метод виго¬ 
товлення анти дифтерійної кінсь¬ 
кої сироватки, що дало можливість 
щироко застосовувати її в ліку¬ 
вальній практиці. З відкриттям у 
1901 австр. вченим К. Ландштей- 
нером груп крові з’явився новий 
напрям у С.— вчення про ізоан- 
титіла (подібні антитілам). Розви¬ 
ток С. в нашій країні пов’язаний 
з іменами вітчизн. вчених І. І. 
Мечникова, М. Ф. Гамаліі, Ф. Я. 
Чистовича, І. А. Кричевського, 
Л. О. Зільбера, А. Ф. Білібіна, 
Г. П. Руднєва, К. В. Буніна, П. Ф. 
Здродовського та ін. Осн. завдан¬ 
нями С. є: розробка методів одер¬ 
жання високоспецифічних діагно¬ 
стичних, лікувальних і ігоофілак- 
тичних сироваток; розробка серо¬ 
логічних методів дослідження з ді¬ 
агностичною і науковою метою в 
інфекційній і неінфекційній іму¬ 
нології, епідеміології (для вияв¬ 
лення джерела інфекції та шляхів 
її передачі, визначення ефектив¬ 
ності вакцинації, вивчення інтен¬ 
сивності імунологічних і алергіч¬ 
них реакцій при різних видах 
захворювань); розробка методів 
серопрофілактики і серотерапії 
інфекційних захворювань і їх 
ускладнень, вивчення механізмів 
утворення антитіл, їх властивостей, 
особливостей взаємодії з антиге¬ 
ном. Див. також Серологічні реак¬ 
ції, Сироватки імунні. 
Літ.: Моргунов И. Н., Супоницкая 
В. И. Гуморальньїе фактори иммуно- 
логической реактивности организма. 
К., 1975; Серологическая диагностика 
бактериальних инфекций. М., 1976; 
Никитин В. М. Справочник серологи- 
ческих реакций. Кишинев, 1977; Во- 
проси серологической диагностики. 
Алма-Ата, 1980. К. Ф. Чернушенко. 

серопрофілактика (від 
лат. 5егит — сироватка і профілак¬ 
тика) — спосіб запобігання ін¬ 
фекційним захворюванням люди¬ 
ни і тварин шляхом застосування 
сироваток імунних або гамма- 
глобулінів, що містять антитіла 
проти відповідних збудників. По¬ 
казанням для С. є контакт з хво¬ 
рими на інфекційні захворювання 
чи наявність забруднених ран. 
Застосовується для профілакти¬ 

ки правів, анаеробних інфекцій, 
сибірки, післяопераційних гній¬ 
них ускладнень, кору, гепатиту 
вірусного та ін. Введення імунних 
препаратів відразу ж створює па¬ 
сивний імунітет, що зберігається 
протягом З—4 тижнів. С. може 
повністю запобігти розвиті^ ін¬ 
фекційного захворювання айз по¬ 
слабити його тяжкість. Введення 
імунних сироваток може викликати 
ускладнення; сироваткову хворо¬ 
бу або анафілактичний шок (див. 
Анафілаксія). Для запобігання їм 
сироватки вводять в 2—3 етапи, 
починаючи з дуже малих доз, по¬ 
ступово їх збільшуючи з інтерва¬ 
лом в ЗО хв — 1 год. 
У вет. практиці застосовують С. 
щодо колібактеріозу телят, па¬ 
ратифу поросят, сибірки, чуми, 
хвороби Ауєскі, дизентерії та ін. 
інфекційних хвороб. Див. також 
Імунопрофілакт ика, Імунізація. 

К. Ф. Чернушенко. 

СЕРОТЕРАПГЯ (від лат. 8егит — 
сироватка і терапія) — метод лі¬ 
кування^ захворювань (переважно 
інфекційних) шляхом застосуван¬ 
ня сироваток імунних, які міс¬ 
тять відповідні антитіла, що зне¬ 
шкоджують мікроорганізми або 
нейтралізують їхні токсини, от¬ 
рути. С. застосовують для ліку¬ 
вання стафілококової інфекції, 
сибірки та ін., вірусної інфекції 
(грипу, кору та ін.), токсикозів 
(при дифтерії, ботулізмі, скар¬ 
латині, правці тощо), при отруєн¬ 
ні токсинами змій. Тепер' най¬ 
частіше використовується гамма- 
глобулінова фракція сироватки 
{гамма-г лобу Ліни). С. швидко ство¬ 
рює пасивний імунітет і найчас¬ 
тіше є додатковим методом ліку¬ 
вання, звичайно застосовується 
в поєднанні з антибіотиками, хі¬ 
міотерапевтичними препаратами 
та ін. лікувальними заходами. 
Іноді введення сироваток з ліку¬ 
вальною метою може викликати 
ускладнення — сироваткову хво¬ 
робу або анафілактичний шок 
(див. Анафілаксія). 
У ветеринарії С. застосо¬ 
вують для лікування тварин, хво¬ 
рих на сибірку, пастерельоз, дип¬ 
лококову септицемію, лептоспіроз, 
при ураженні правцем та укусах, 
змій, телят, хворих на сальмо¬ 
нельоз, колібактеріоз. Див. та¬ 
кож Серопрофілактика, Імуноте¬ 
рапія. К. Ф. Чернушенко 

(С. в медицині). 
СЕРОТОНІН, 5-окситриптамін — 
біологічно активна речовина, що 
міститься в крові та тканинах тва¬ 
рин і людини. Знайдений в ганг¬ 
ліях безхребетних тварин, а також 
у мозку всіх ссавців. У л ю д и - 
н и серотонінвмісні нейрони зна¬ 
ходяться в серединних ядрах моз¬ 
кового стовбура. Вважають, що 
С. відіграє роль медіатора нер¬ 
вової системи. С. синтезується з 
амінокислоти триптофану в нер¬ 
вових клітинах і в клітинах сли¬ 
зової оболонки тонкого кишечни¬ 
ка і підшлункової залози, а потім 
виділяється в кров. Впливає на 
тонус судин, бере участь у регу¬ 
ляції функцій центральної нер¬ 
вової системи, а також травної, 
видільної і ендокринної систем. 
СЕРОШбВСЬКИЙ (8іего52е\^г5кі) 
Вацлав (літ. псевд.— Вацлав Сір¬ 
ко; 21.VIII 1858, с. Вулька-Коз- 
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Є. Б. Серкебаєв в ролі 
Абая (сАбай» А. К. 
Жубанова і Л. А. Ха- 
міді). 

Серотонін. 



136 

«СЕРП» 

Серп і молот. 

ловська поблизу Радзиміна — 
20.IV 1945, Пясечно під Варша¬ 
вою) — польс. письменник, етно¬ 
граф. В 1878 арештований за 
участь у визв. Р^сі. У 1880—94 був 
на засланні в Сибіру. Там зустрі¬ 
чався з В. Короленком. У 1900—03 
брав участь у наук, експедиціях 
у країни Азії. В 1914 вступив до 
легіону Пілсудського. До 1939 був 
зв’язаний з пануючими колами 
бурж. Польщі, в л-рі стояв на 
консервативних позиціях. У по¬ 
вісті <На межі лісів» (1894), зб. 
оповідань <У пастці» (1897), но¬ 
велі <Дно злиднів» (1900), що 
містять багатий етногр. матеріал, 
описав тяжкі умови життя пригноб¬ 
люваних царизмом народностей 
Росії. Повість <Оль-Соні-Кісань» 
(1906) — про життя корейського 
народу. Автор романів чБеньов- 
ський» (1916) і його продовжен¬ 
ня— чОкеан» (1917). Етногр. пра¬ 
ця чЯкути» (1-й т. — рос. мовою, 
1896) відзначена золотою медал¬ 
лю Петербурзького геогр. т-ва. 
Те.: У кр. перекл.— Пригоди тиг¬ 
ра. Львів, 1958; Втеча. Львів. 1962; 
Рос. перекл.— Против волньї. 
М.—Л.. 1929. І. М. Лозинський. 

«СЕРП» («Зіегр») — газета, орган 
ЦК КП(б)У. Була розрахована 
переважно на польс. селян, які жи 
ли на тер. Рад. України. Видава¬ 
ли «С.» у Києві та Харкові польс. 
мовою. Перший номер вийшов 
24.VI 1922. До 1928 виходила як 
щотижневик журнального типу. З 
листопада 1935 видавалась під 
назвою «Глос радзецкі» («ОІ08 
гасігіескі» — «Радянський голос»). 
У січні 1941 видання припинено. 
«С.» публікував найважливіші 
парт, матеріали, висвітлював пи¬ 
тання рад. і культур, будівництва 
на селі тощо. Газета викривала 
класову суть бурж. націоналізму, 
розповідала про боротьбу тру¬ 
дящих Польщі проти ф^ииист. 
диктатури. 
СЕРП І МбЛОТ — державна 
емблема Союзу РСР, союзних і 
автономних рад. республік. Сим¬ 
волізує соціалістичний суспільний 
лад, непорущний союз робітни¬ 
ків, селян та інтелігенції, дружбу 
і братерство трудящих усіх націо¬ 
нальностей, які будують комуніс¬ 
тичне суспільство. С. і м. уперще 
зображено на гербі РРФСР 1918. 
С. і м. — один з осн. елемен¬ 
тів державного герба і державного 
прапора СРСР. Ця емблема є на 
гербових печатках Рад народних 
депутатів, держ. установ тощо. 
В УРСР законодавче закріплен¬ 
ня зображення С. і м. визначено 
в Положенні про Держ. герб і По¬ 
ложенні про Держ. прапор УРСР, 
що їх затверджено Указами Пре¬ 
зидії Верховної Ради УРСР від 
6.IV 1981, та в Указі від 10.IV 
1981 про гербові печатки місцевих 
Рад народних депутатів УРСР та 
їхніх виконавчих комітетів. 
СЕРПЕНТЙН [від лат. зегрепз 
(5ЄГрЄПІ:І5) — змія], змійовик — 
мінерал класу силікатів. 
М8б(ОН)я [5І40,о]. у мінералогії 
виділяють групу С., до якої від¬ 
носять антигорит, хризотил і лізар 
дит, хімічний склад яких відпові 
дає формулі серпентину. Сингонія 
частіше моноклінна. Густина 2,5— 
2,7. Твердість 2,5—3,0. Колір 
білий, бурувато-зелений, темно- 

зелений, майже чорний. С.— по¬ 
родоутворюючий мінерал серпен¬ 
тинітів. Щільні відміни С. вико¬ 
ристовують як виробне каміння, 
хризотил-азбест — як теплоізоля¬ 
ційний матеріал. 
СЕРПЕНТИНГТ — метаморфічна 
гірська порода, що складається 
гол. чином з серпентину. До 
складу С. в незначній кількості 
входять олівін, піроксени, маг¬ 
нетит, хроміт, іноді шпінель, 
хлорит та ін. мінерали. Колір 
С. зелений, часто плямистий. У 
Рад. Союзі пощирений в РРФСР 
(Урал), на Закавказзі, Україні 
(Закарпаття, Побужжя). З С. 
пов’язані родовища хроміту, маг¬ 
нетиту, нікелевих руд. Викори¬ 
стовують С. як сировину для виго¬ 
товлення вогнетривкої цегли, щіль¬ 
ні відміни — як виробне каміння. 
С Е Р П ГЛ І Н Леонід Семенович 
[22.ПІ (4.ІУ) 1912, Київ — 27.11 
1973, там же] — укр. рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1943. Закін¬ 
чив Київський інженерно-буд. ін-т 
(1937). Друкуватися почав 1933 
(вірщі). Автор оповідань і повіс¬ 
тей «Після війни» (1946), «Світа¬ 
нок» (1947), «Клятва над багат¬ 
тям» (1952), «Золота осінь» (1959), 
«Пора весняних вітрів» (1961), 
«Березовий гомін» (1969), «П’ять 
днів у вересні» (1973), роману- 
дилогії «Будівничі» (1955—57) 
про людей науки і мистецтва, 
творів для дітей (зб. оповідань 
«Серьожина р^ість», 1958). 
СЕРПГНСЬКИИ (Зіегрігізкі) Вац- 
лав (14.ПІ 1882, Варшава — 21.X 
1969, там же) — польський мате¬ 
матик. Закінчив (1904) Варшав¬ 
ський ун-т. У 1917—51 дійсний 
член Академії знань у Кракові, 
з 1952 член і в 1952—57 віце-пре¬ 
зидент Польської АН у Варшаві, 
створеної на базі Академії знань 
та Варшавського наук. т-ва. Праці 
С. присвячені теорії множин та 
її застосуванню до топології і тео¬ 
рії функцій дійсної змінної, а та¬ 
кож теорії чисел. 
«СЕРПНЕВА» нарада ЦК 
РСДРП з ПАРТІЙНИМИ пра¬ 
цівниками 1913 — див. По- 
ронінська нарада ЦК РСДРП з 
партійними працівниками 1913. 
СЕРПНЕВА РЕВОЛіЬЦІЯ 1943 
У В’ЄТНАМІ — нац. нар.-демо¬ 
кратична революція, що привела 
до ліквідації іноземного колоніаль¬ 
ного панування, повалення монар¬ 
хічного режиму і встановлення 
нар.-демократичної влади у В’єт¬ 
намі. Відбулася в умовах, створе¬ 
них в результаті розгрому при ви¬ 
рішальній ролі СРСР нім. фашиз¬ 
му в Європі і япон. мілітаризму 
на Далекому Сході. Була наслід¬ 
ком розвитку нац.-визвольного ру¬ 
ху у В’єтнамі, спрямованого проти 
франц. колонізаторів, які підко¬ 
рили країну в 50—80-х рр. 19 ст., 
) япон. загарбників, які окупува¬ 
ли її 1940. В 1940 Компартія Індо¬ 
китаю створила і очолила нац.- 
визвольний фронт«В’єтмінь> (Ліга 
боротьби за незалежність В’єтна¬ 
му), який об’єднав у своїх ря¬ 
дах всі патріотичні сили країни. 
Г^отягом 1941—44 формувалися 
збройні загони, створювалися опор¬ 
ні бази. 16.VIП 1945 за рішен¬ 
ням компартії почалося заг. пов¬ 
стання. Був організований Нац. 
к-т визволення на чолі з Хо Ші 

Мінам. 19.VIII Ханой перейшов 
до рук повсталого народу. 24.VIII 
імператор Бао Дай підписав зре¬ 
чення від престолу. 25.VIII рево¬ 
люція перемогла на Пд. В’єтна¬ 
му. 27.VIII у Ханої було сформо¬ 
вано Тимчасовий революц. уряд, 
головою якого став Хо Ші Мін: 
2.IX 1945 проголошено Деклара¬ 
цію незалежності В’єтнаму і утво¬ 
рення Демократичної Республіки 
В’єтнам. Перемога С. р. у В. від¬ 
крила шлях для широких соціаль- 
но-екон. перетворень у країні, 
мала великий вплив на розвиток 
нац.-визвольного руху в країнах 
Пд.-Сх. Азії. Див. також В'єт¬ 
нам, розділ Історія. 

О. В. Новакова. 

СЕРПНЕВЕ — селище місько¬ 
го типу Тарутинського р-ну Одес. 
обл. УРСР. Розташоване на р. 
Когильник, за 4 км від залізнич. 
ст. Бессарабська (Молд. РСР). 
2,4 тис. ж. (1982). Радгосп, вів¬ 
чарський комплекс. Середня шко¬ 
ла, лікарня, Будинок культури, 
З б-ки. Засн. 1816, с-ще міськ. 
типу — з 1947. 
СЕРПНЕВИЙ АНТИ ПАРТГЙ- 
НИЙ БЛОК 1912 — об’єднання 
опортуністичних груп і течій 
(троцькісти, ліквідатори, бундівці 
та ін.), які намагалися проти¬ 
ставити себе партії після Шостої 
{Празької) Всеросійської конфе¬ 
ренції РСДРП (січень 1912). Ство¬ 
рений за ініціативою Троцького 
на конференції ліквідаторів у 
Відні (серпень 1912). Прикриваю¬ 
чись «позафракційністю», гаслом 
«об’єднання» і «примирення» 
всіх с.-д. фракцій і груп, прихиль¬ 
ники блоку на ділі виступали проти 
більшовицької партії, її ленінсько¬ 
го ЦК, намагались відвернути ро¬ 
бітників від революц. боротьби, 
створити в Росії замість проле¬ 
тарської центристську, а по суті 
опортуністичну партію. Антипарт. 
платформа, схвалена конферен¬ 
цією, не включала революц. ло¬ 
зунгів демократичної республіки, 
конфіскації поміщицької землі, 
права націй на самовизначення. 
Більшовики на чолі з В. І. Лені¬ 
ним викривали опортуністичний 
характер блоку. С. а. б. вони про¬ 
тиставили блок з меншовиками- 
партійцями, які виступали про¬ 
ти спроб меншовиків-ліквідаторів 
зруйнувати підпільну революц. 
партію. С. а. б. не знайшов під¬ 
тримки серед робітників і 1913— 
14 розпався. 
СЄРПУХОВ — місто обл. підпо¬ 
рядкування Моск. обл. РРФСР, 
райцентр. Розташований на ліво¬ 
му березі р. Оки. 141 тис. ж. (1982). 
С.— значний пром. центр Під¬ 
москов’я. Розвинута маш.-буд. та 
металообр. (з-ди: дослідний ко¬ 
вальсько-пресового устаткування, 
мотоциклетний, інструментальний, 
електромех. «СЕМЗ», мех. та 
ін.), текст, (суконна і тонко¬ 
суконна ф-ки, бавовняний комбі¬ 
нат), хім. (з-д хімічного волок¬ 
на) пром-сть. Меблева, швейна та 
паперова ф-ки; підприємства 
харч, і буд. матеріалів пром-сті. 
УС.— факультет Всесоюзного за¬ 
очного маш.-буд. ін-ту, маш.-буд. 
та приладобуд. технікуми, пед., 
мед. і торг, уч-ща. Всесоюзний 
н.-д. ін-т нетканих текстильних ма¬ 
теріалів. Тсторико-художній му- 



зей. Поблизу С.— Наук, центр 
біологічних досліджень АН СРСР, 
Астрономічна обсерваторія фіз. 
ін-ту АН СРСР (м. Пушино) та 
Серпуховський синхрофазотрон 
(с-ще Протвіно). С. відомий з 
1328. 
сЄрпуховський вік і іірус 
(від назви м. Серпухов Моск. обл. 
РРФСР) — пізній вік ранньока¬ 
м’яновугільної епохи та відклади, 
що утворилися в той час. Уперше 
С. я. виділив рос. геолог С. М. Ні- 
кітін 1890, пізніше його розгляда¬ 
ли як верх, під’ярус візейського 
ярусу (див. Візейський вік і ярус) 
та нижню частину намюрського 
ярусу (див. Намюрський вік і 
ярус); з 1974 вважають самостій¬ 
ним ярусом. На тер. України 
відклади С. я. (аргіліти, алевролі¬ 
ти, пісковики та вапняки) поши¬ 
рені в Дніпровсько-Донецькій за¬ 
падині, Донбасі, на Українсько¬ 
му щиті, пд. схилі Воронезького 
кристалічного масиву, в Галицько- 
Волинській синеклізі. їхня потуж¬ 
ність — від 5—10 до 1600 м. З 
відкладами С. я. пов’язані родо¬ 
вища кам. вугілля, нафти і газу, 
буд. матеріалів. Див. також Ка¬ 
м'яновугільний період і кам'яно¬ 
вугільна система, о. /. Бериенко. 

сертифікат (франц. сегі:і£і- 
саі, від лат. сегіиз—безсумнівний і 
їасіо — роблю) — 1) Документ, що 
посвідчує той або ін. факт (напр., 
С. про мореплавність судна, С. 
медичний про щеплення при виїз¬ 
ді в будь-яку країну тощо). 2) Об¬ 
лігації спеціальних держ. позик, 
напр., в СРСР С. держ. трудових 
ощадкас (1927). 3) С. страховий — 
документ, що містить умови стра¬ 
хового договору і замінює по¬ 
ліс страховий. 4) У зовнішній 
торгівлі С. якості — документ, 
що посвідчує якість товару і ви¬ 
дається компетентними органами 
(в СРСР його видає Торг.-пром. 
палата). 
с£рце — центр, орган серцево- 
сидинної системи тварин і лю¬ 
дини, ритмічні скорочення стінок 
якого забезпечують кровообіг. Є 
у представників більшості груп 
багатоклітинних тварин (крім гу¬ 
бок, кишковопорожнинних, плос¬ 
ких і круглих червів), у всіх 
безхребетних С. розви¬ 
вається із спинної судини, у кіль¬ 
частих червів, напр., функцію С. 
виконують частини пульсуючих 
судин — спинної і парних бічних; 
у плечоногих С. вже диференцію¬ 
ється; одне т. 3. С.— біля шлунка 
і 1—З пари С. на великих судинах; 
у багатьох членистоногих С. добре 
розвинене, складається з двох — 
чотирьох передсердь та шлуноч¬ 
ка. У хордових С. розвива¬ 
ється з черевної судини, у покрив 
ників С.— коротка труба, без кла¬ 
панів; у безчерепних (напр., у 
ланцетника) С. як відособленого 
органа немає, і циркуляція крові 
здійснюється внаслідок пульсації 
черевної аорти і основних зябро¬ 
вих судин, що відходять від неї 
(т. 3. зябрових сердець), у хре¬ 
бетних С.— масивний м’я¬ 
зовий мішок з клапанами, які 
відділяють передсердя від шлу¬ 
ночків і шлуночки від артерій. 
Розташоване у целбмі (вторинна 
порожнина тіла). С. хребетних, 

що дихають зябрами (круглороті 
та риби, крім дводишних), — з 
двома камерами; передсердям і 
шлуночком, доповненими веноз¬ 
ним синусом та артеріальним ко¬ 
нусом. Останній за структурою і 
функцією доповнює роботу шлу¬ 
ночка. Але у більшості риб на міс¬ 
ці артеріального конуса існує 
цибулина (розширення) аорти. В 
серце риб надходить лише ве¬ 
нозна кров. Дводишні земноводні і 
плазуни, крім крокодилів, мають 
трикамерне С., два передсердя, 
які у безногих і хвостатих форм 
розділені неповною перегородкою, 
що частково вдається в шлуночок. 
Праве передсердя у земноводних 
доповнене венозною пазухою, а 
шлуночок — артеріальним кону¬ 
сом. Артеріальна і венозна кров 
у шлуночку змішується. У зв’яз¬ 
ку з особливостями будови С. і 
принципом його функціонування у 
плазунів до голови надходить ар¬ 
теріальна кров, а до тулуба — змі¬ 
шана. Крокодили, птахи і ссавці 
мають чотирикамерне С. з двома 
передсердями і двома шлуночками. 
Артеріальна і венозна кров у цих 
тварин тече по окремих руслах — 
великому та малому колах кровоо¬ 
бігу. Стінка С. хребетних тварин і 
людини складається з трьох ша¬ 
рів; внутр.— ендокарда, серед.— 
міокарда, зовн.— епікарда. Сер¬ 
цевому м’язу властивий автома¬ 
тизм (здатність скорочуватись під 
впливом місцевих чинників без 
участі центральної нервової си¬ 
стеми). У людини С.— по¬ 
рожнистий чотирикамерний м’я¬ 
зовий орган, який здійснює без¬ 
перервне перекачування крові з 
вен великого і малого кіл крово¬ 
обігу в артерії для підтримання 
життєдіяльності організму. Роз¬ 
ташоване асиметрично в грудній 
клітці, в замкненому серозному 
мішку навколосерцевої сумки {пе¬ 
рикарді). Має овальну форму, схо¬ 
жу з плоским конусом. Розмір 
С. приблизно дорівнює розміро¬ 
ві кулака. Довжина С. досягає 
12—15 см, поперечний розмір — 
8—11 см, передньо-задній — 5— 
8 см. Маса С. в середньому дорів¬ 
нює 280 г. С. поділяється поз¬ 
довжньою перегородкою навпіл на 
праву (венозну) і ліву (артеріаль¬ 
ну) половини, які не сполучаються 
між собою. Кожна половина скла¬ 
дається з двох камер — передсердя 
(верхньої) і шлуночка (нижньої). 
Передсердя з шлуночком сполуча¬ 
ються через передсердно-шлуноч- 
кові отвори. Ці отвори для одно¬ 
бічного кровотоку мають клапани 
стулкового типу, утворені склад¬ 
ками ендокарда. В правому отво¬ 
рі розташований трикуспідальний 
клапан (має три стулки), в лі¬ 
вому — мітральний клапан (має 
дві стулки). Від поверхонь сту¬ 
лок, що спрямовані в шлуночки, 
відходять сухожильні нитки (хор¬ 
ди), які, в свою чергу, прикріплю¬ 
ються до сосочкових м’язів шлу¬ 
ночків і запобігають провисанню 
стулок в передсердя під час ско¬ 
рочення шлуночків. Праве перед¬ 
сердя С. являє собою порожнину, 
куди відкриваються устя верхньої 
і нижньої порожнистих вен і він¬ 
цевий синус. Місткість його стано¬ 
вить 100—180 мл. правий шлуно¬ 
чок С. сполучається з правим пе¬ 

редсердям через передсердно-шлу- 
ночковий отвір, а з легеневою ар¬ 
терією через артеріальний конус. 
На початку легеневого стовбура 
міститься півмісяцевий клапан, 
який складається з трьох півмі- 
сяцевих стулок і запобігає повер¬ 
ненню крові з легеневої артерії в 
правий шлуночок під час його роз¬ 
слаблення. В ліве передсердя впа¬ 
дають з кожного боку по дві леге¬ 
неві вени, по яких надходить зба¬ 
гачена на кисень кров з легень. 
Місткість цього передсердя стано¬ 
вить 100—130 мл. У лівий шлу¬ 
ночок кров потрапляє з лівого 
передсердя через мітральний (ат- 
ріо-вентрикулярний) клапан, що 
утворюється двома стулками (пе¬ 
редньою і задньою), хордальними 
нитками і папілярними м’язами. 
Під час систоли кров з лівого 
шлуночка виштовхується в аорту 
через аортальний клапан, скла¬ 
дений з З півмісяцевих стулок. 
Під час діастоли (коли закрива¬ 
ються півмісяцеві стулки) кров 
не повертається в шлуночок. Над 
півмісяцевим клапаном аорти з лі¬ 
вої і правої пазухи відкриваються 
відповідні устя коронарних арте¬ 
рій, які живлять серцевий м’яз. 
Венозне відтікання крові з С. від¬ 
бувається трьома шляхами; в він¬ 
цеву пазуху, в передні вени і в ма¬ 
лі вени. Координація скорочень 
м’яза С. здійснюється за рахунок 
імпульсів, які виникають автоном¬ 
но в синоатріальному вузлі право¬ 
го передсердя, поширюються по 
провідній системі С. (атріо-вен- 
трикулярний вузол, пучки Пса 
і волокна Пуркинє), послідовно 
збуджуючи міокард передсердь і 
шлуночків. На частоту виникнен¬ 
ня хвиль збудження впливають 
парасимпатична і симпатична нер¬ 
вові системи (див. Вегетативна 
нервова система). Хвороби С.: 
ендокардит, міокардит, перикар¬ 
дит, стенокардія, ішемічна хво¬ 
роба серця, пороки серця, гіпер¬ 
тензії, інфаркт міокарда тощо. 

Л. О. Бабенко, М. М. Ільєнко, 
Г. В. Книшов (С. у людини). 

С£РЦЕ ШТ^^ЧНЕ — апарат, що 
призначається для повної заміни 
насосної функції серця. В 1924 
С. С. Брюхоненко сконструював 
перший у світі апарат для штуч¬ 
ного кровообігу — автожектор 
(штучне серце—легені). Першу 
модель С. ш. було створено рад. 
вченим в. П. Деміховим 1937. 
Однак широкі дослідження з цієї 
проблеми почалися лише напри¬ 
кінці 50-х рр. Проблема ство¬ 
рення С. ш. розвивається у двох 
напрямах. Один з них — створен¬ 
ня С. ш. з зовн. приводом. Прак¬ 
тичне значення праць в цьому на¬ 
прямі зумовлене, в першу чергу, 
необхідністю мати для екстрених 
реанімаційних (див. Реанімація) 
ситуацій модель С. ш., що бу¬ 
ла б здатною на недовгий час 
(від кількох годин до декількох 
діб) забезпечити життєдіяльність 
організму, від моменту раптового 
припинення діяльності хворого 
серця до моменту підбору серцевого 
трансплантата (див. Транспланта¬ 
ція). Другий напрям — створен¬ 
ня та застосування повністю ім¬ 
плантованого (див. Імплантація) 
С. ш., яке призначається для дов¬ 
гочасного забезпечення організму 
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В. Серпінський. 

Серце людини. 
Внутрішня будова: 
1 — епікард; 2 — міо¬ 
кард; З — сосочкові 
м’язи; 4 — ендокард; 
5 — правий шлуночок: 
6 — трикуспідальний 
клапан; 7 — перетин¬ 
часта частина міжшлу- 
ночкової перегородки; 
8 — праве передсердя; 
9 — верхня порожниста 
вена; 10 — півмісяцеві 
клапани аорти; 11 — 
дуга аорти; 12 — леге¬ 
невий стовбур; 13 — 
ліві легеневі вени; 14 — 
ліве передсердя; /5 — 
двостулковий клапан; 
16 — лівий шлуночок; 
17 — м’язова частина 
міжшлуночкової пере¬ 
городки; 18 — верхів¬ 
ка серця. 
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СЕРЦЕВИДКА 
адекватним (відповідним) крово¬ 
обігом. Основні конструкції С. ш., 
що відповідають сучасним техніч¬ 
ним і медико-біологічним вимо¬ 
гам, є насосами чмішкового»^ або 
«діафрагмального» типів. Кон¬ 
струкції клапанів для С. ш. над¬ 
звичайно різноманітні. Всі вони 
поділяються на пелюсткові та вен¬ 
тильного типу. Апарати для корот¬ 
кочасної заміни серця мають, як 
правило, зовнішній привод. В 
імплантованому апараті для довго¬ 
часної заміни серця є внутрішнє 
джерело енергії та комп'ютер для 
узгодження режиму роботи С. ш. 
з рівнем артеріального тиску та 
потребами організму. Поряд з тех¬ 
нічними питаннями по створенню 
С. ш. великі труднощі становить 
проблема пошуку матеріалів для 
виготовлення вузлів С. ш. До них 
пред’являються такі вимоги: висо¬ 
ка міцність, відсутність <втомлю- 
ваності^, здатність зберігати свої 
фіз.-хім. властивості в організмі 
людини, біологічна інертність. За¬ 
лишається актуальною пробле¬ 
ма профілактики тромбозу. При 
тривалій роботі С. ш. в організмі 
тварин розвиваються різні зміни 
в легенях, печінці, нирках та ін. 
органах. Ці зміни мож^^ть бути як 
функціональними, так і морфоло¬ 
гічними. Тривалість життя експе¬ 
риментальних тварин з С. ш. до¬ 
сягає багатьох місяців. 
Збагачується досвід тимчасової 
заміни серця людини. Розробка 
апаратів С. ш. відкриває можли¬ 
вість постійної заміни безповорот¬ 
но ушкодженого серця на відміну 
від пересадки людського серця. 

^ А. І.Хомазюк. 
СЕРЦЕВЙДКА, кардіум (Саг- 
біит) — рід двостулкових мо¬ 
люсків. Раковина (у сучасних ви¬ 
дів довж. до 6 см, у викопних до 
9 см) опукла, видовжено-овальна 
або серцевидна (звідси назва). 
Бл. 200 сучасних і кілька сотень 
викопних видів; поширені пере¬ 
важно у прибережній зоні теплих 
морів, окремі види — у пн. морях, 
їстівні, в СРСР — 10 сучасних 
видів, з них у Чорному м.— 4. 
У викопному стані відомі почи¬ 
наючи з тріасу. С. називають також 
молюсків з родів: Сегаїосіегта, 
5еггіре8, СИпосагбіит та інші. 

А. Л. Путь. 

СЕРЦЕВЙНА у рослин — цент¬ 
ральна частина стебла. На почат¬ 
ку розвитку С. складається з ку¬ 
лястих або циліндричних клітин 
паренхіми, які нерідко містять 
хлоропласти. Внутр. частина С. 
в багатьох рослин (злаків, зон¬ 
тичних, губоцвітих та ін.) з рос¬ 
том розривається, утворюючи між¬ 
клітинники. При утворенні ядер¬ 
ної деревини клітинні оболонки 
С. дерев’яніють. У деяких багато¬ 
річних рослин (яблунь, груш та 
ІН.) С. довгий час залишається 
живою і виконує функції запа- 
сальної тканини. 
серц£во-судйнна сист£- 
МА — система, що включає серце 
та розгалужену сітку кровоносних 
судин і лімфатичних судин. Осн. 
функцією її є доставляти поживні 
речовини й кисень до тканин орга¬ 
нізму та відводити від них про¬ 
дукти обміну речовин. Центр, ор¬ 
ганом С.-с. с. є серце, що виконує 
функцію насоса. Завдяки ритміч¬ 

ним скороченням серцевого м’яза 
кров надходить під тиском (70— 
120 мм рт. ст.) з лівого шлуночка 
в аорту, а звідси — у її розгалу¬ 
ження — артерії та дрібніші суди¬ 
ни — артеріоли, а далі — в капіля¬ 
ри. Через стінку капілярів поживні 
речовини та кисень надходять з 
крові в тканини, а вуглекислий газ 
та ін. продукти клітинного обміну 
— з тканин у кров. І^ов з капіля¬ 
рів збирається в дріо^ні вени, що, 
зливаючись, утворюють великі ве¬ 
ни, по яких кров надходить до пра¬ 
вого передсердя. Ця частина С.- 
с. с. утворює велике коло кровообі¬ 
гу. У вени надходить і лімфа — по 
судинах лімфатичної системи. 
З лімфою у кров надходять про¬ 
дукти обміну, поживні речовини 
та клітинні елементи {лімфоцити, 
моноцити тощо). Від правого шлу¬ 
ночка серця венозна кров надхо¬ 
дить по малому колу кровообігу в 
легені, де вона віддає вуглекислий 
газ і збагачується на кисень, після 
чого повертається до лівого перед¬ 
сердя. По С.-с. с. з кров’ю розно¬ 
сяться до всіх органів і фізіологіч¬ 
но активні речовини {гормони, 
медіатори тощо), які беруть участь 
у нейро-гуморальній регуляції. Ді¬ 
яльність С.-с. с. взаємопов’язана з 
функцією видільної системи, ди¬ 
хання органів та ін. органів і си¬ 
стем. Регуляція С.-с. с. здійсню¬ 
ється нервовою системою та гумо¬ 
ральними речовинами (див. Гумо¬ 
ральна регуляція). Про порушення 
функції С.-с. с. див. Серцево-су¬ 
динні захворювання. 

А. І. Хомазюк. 

серц£во-судйнні засоби 
— Група лікарських препаратів, 
що застосовуються для лікування 
серцевої недостатності і порущень 
судинного тонусу. До С.-с. 3. на¬ 
лежать препарати різної хім. при¬ 
роди. За механізмом дії існує 
умовний поділ на антиангінальні, 
антиаритмічні, антиатеросклеро- 
тичні, антикоагулянтні та фер¬ 
ментативні препарати. Анти¬ 
ангінальні препарати ку- 
пірують приступи стенокардії 
(швидкодіючі судинорозширюваль¬ 
ні засоби, зокрема нітрогліцерин), 
попереджують приступи при хро¬ 
нічній ішемічній хворобі серця 
(судинорозширювальні препара¬ 
ти тривалої дії, зокрема ериніт, 
сустак тощо), поліпшують обмінні 
процеси (препарати, які зменшу¬ 
ють потребу міокарда в кисні, 
зокрема карбохромен). Анти¬ 
аритмічні препарати норма¬ 
лізують порушений ритм серця 
(етмозин, аймалін) та купірують 
раптові тахікардії (т. з. серцеві 
глікозиди — дигітоксин, дигоксин 
та ін. рослинні лікар, препарати). 
Антиатеросклеротичні 
препарати, які збуджують судино¬ 
руховий центр (напр., кордіамін, 
коразол, камфора), застосовзтоть- 
ся при судинній недостатності, що 
супроводиться гіпотонією; кло- 
фелін, резерпін тощо вживаються 
при гіпертонічній хворобі. У ви¬ 
падках гострої судинної недостат¬ 
ності {колапс) використовують 
швидкодіючі судинні засоби (напр., 
мезатон, норадреналін та ін.). 
Антикоагулянти — препа¬ 
рати, які стримують зсідання кро¬ 
ві (напр., гепарин, неодикумарин 
тощо). З метою профілактики 

тромбозів призначають сильний 
ачтитромбоцитарний препарат — 
ацетилсаліцилову кислоту. 
Ферментативні препара¬ 
ти сприяють руйнуванню тромбів 
(тромболітичні ферменти, зокрема 
фібринолізин), а також підвищу¬ 
ють активність дії ін. препаратів. 

Н. 1 Ипипіна. 

С Е Р Ц £ ВО-СУ Д Й Н НІ З АХ Вб- 
РЮВАННЯ — хвороби с(^ііцево- 
су динної системи. Серцево-су¬ 
динні захворювання поділяються 
на хвороби серця {кардіосклгроз, 
інфаркт міокарда, міокардіоди- 
строфії, міокардити, перикардити, 
пороки серця, ендокардити та ін.), 
артерій {атеросклероз, гіперто¬ 
нічна хвороба, інсульт, артеріїт, 
артрити та ін.), вен {варикозне 
розширення вен, тромбофлебіт, 
ендартеріїт облітеруючий тощо). 
Смертність від С.-с. 3. становить 
у всьому світі від 49 до 54% заг. 
смертності, у т. ч. в СРСР 51%. 
В економічно розвинутих країнах 
С.-с. 3. займають перше місце у 
структурі захворюваності, тим¬ 
часовій і стійкій втраті праце¬ 
здатності й смертності населення. 
В структурі С.-с. 3. ішемічна 
хвороба серця (ІХС), атеро¬ 
склероз, гіпертонічна хвороба, 
інфаркт міокарда займають домі¬ 
нуюче місце. За даними Всесвіт¬ 
ньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ). смертність від атероскле¬ 
розу і ІХС в економічно, розвину¬ 
тих країнах в останні роки поміт¬ 
но зросла, особливо серед чолові¬ 
ків 35—44 років, що вказує на 
певний зв’язок С.-с. 3. з умо¬ 
вами і способом життя людини, 
в умовах сучасної цивілізації 
спосіб життя людини протягом 
одного покоління різко змінив¬ 
ся; рівновага нервового і м’язово¬ 
го напруження, яка установилася 
протягом століть, порущується, що 
веде до ломки біологічно-адаптив¬ 
них активних механізмів, порушен¬ 
ня вегетативної регуляції функцій 
організму, зниження компенсатор¬ 
них можливостей, в першу чергу 
з боку серцево-судинної системи 
з наступним розвитком функціо¬ 
нальних і структурних змін в ній. 
в основі таких захворювань, як 
атеросклероз, ІХС та інфаркт міо¬ 
карда, лежать складні порушення 
процесів обміну, і в першу чергу 
ліпідного обміну, зміни в системі 
зсідання крові та функціональні 
і структурні зміни у стінці вели¬ 
ких магістральних артеріальних 
судин, що спричинюють в остаточ¬ 
ному підсумку порушення крово¬ 
постачання життєво важливих ор¬ 
ганів та їх функцій. Одна з форм 
серцево-судинної патології — гі¬ 
пертонічна хвороба, що найчасті¬ 
ше зустрічається, розвивається в 
зв’язку з порушенням коркової 
регуляції судинорухового центру 
та дальших зрушень в нейро-гу- 
моральній регуляції судинного 
тонусу. Ураження серцево-судин¬ 
ної системи, як правило, спостері¬ 
гаються при ревматизмі, колагено¬ 
вих хворобах, міокардитах, не¬ 
рідко з формуванням клапанних 
пороків серця. При цьому провідна 
роль відводиться інфекції. Мож¬ 
ливі також природжені дефекти 
розвитку серця і судин. Раннє 
виявлення та систематичне ліку¬ 
вання дозволяє затримати даль- 
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ШИЙ розвиток захворювання. Най¬ 
важливішими заходами профілак¬ 
тики серцево-судинних захворю¬ 
вань є здоровий спосіб життя, 
систематична фізична активність, 
позбавлення шкідливих звичок 
та факторів риску (куріння, над¬ 
мірна вага, алкоголь та ін.). 
Боротьба з С.-с. з. в СРСР є важ¬ 
ливим завданням системи охорони 
здоров’я. Держава надає великого 
значення розвиткові наукових дос¬ 
ліджень з кардіології, удоскона¬ 
ленню організаційно-методичної і 
лікувально-профілактичної допо¬ 
моги хворим на С.-с. 3. Значно 
розширено мережу наукових і 
лікувально-профілактичних зак¬ 
ладів, формується злагоджена 
кардіологічна служба країни. 
Створено Всесоюзний і респуб¬ 
ліканські кардіологічні науково- 
організаційні центри, завданням 
яких є планування і координа¬ 
ція наукових досліджень у краї¬ 
ні, а також удосконалення орг.- 
методичної допомоги практич¬ 
ній охороні здоров’я. Зокрема, 
у Києві 1977 на базі Кардіоло¬ 
гії українського науково-дослід¬ 
ного інституту ім. акад. М. Д. 
Стражеска створено Республікан¬ 
ський кардіологічний и/ентр, який 
очолює наукові дослідження з кар¬ 
діології у республіці, провадить 
організаційну, лікувально-кон¬ 
сультативну роботу 1 підготовку 
кадрів у цій галузі. Для поліпшен¬ 
ня і прискорення роботи з основ¬ 
них проблем кардіології вперше в 
СРСР розроблено -«Національну 
програму наукових досліджень з 
кардіології»- до 1985 р. Укр. н.-д. 
ін-т кардіології разом з Вченою ра¬ 
дою М-ва охорони здоров’я УРСР 
і АН УРСР розробили -«Республі¬ 
канську наукову програму з кар¬ 
діології» (1978—85), яка передба¬ 
чає розв’язання фундаментальних 
і прикладних питань з провідних 
проблем серцево-судинних захво¬ 
рювань. Ці питання в УРСР дослі¬ 
джують вчені більш як ЗО ін-тів. 
Впровадження результатів науко¬ 
вих дослі^ень в практику дозво¬ 
лить не тільки стабілізувати, а й 
знизити рівень серцево-судинних 
захворювань. Рад. система надан¬ 
ня кардіологічної допомоги хво¬ 
рим визнана ВООЗ найбільш до¬ 
сконалою. М. К. Фуркало. 
С£СІІ РАД НАРбДНИХ ДЕПУ¬ 
ТАТІВ — В СРСР періодичні зі¬ 
брання народних депутатів від¬ 
повідних представницьких органів 
держ. влади для виконання ними 
своїх функцій; осн. організаційно- 
правова форма роботи Рад народ¬ 
них депутатів. На сесіях можуть 
розглядатися всі питання, що їх 
віднесено до відання відповідної 
Ради нар. депутатів. Водночас 
Конституція СРСР, конституції 
союзних і авт. республік, а також 
закони про відповідні ланки місц. 
Рад встановлюють перелік питань, 
які можна вирішити виключно на 
сесії відповідної Ради. Сесії скла¬ 
даються із засідань Рад н^. депу¬ 
татів (у Верховній Раді СРСР — 
з роздільних і спільних засідань 
палат), а також засідань постій¬ 
них (див. Постійні комісії Рад 
народних депутатів') та ін. ко¬ 
місій, що проводяться в період 
між сесіями. Порядок скликання 
і проведення сесій Верховної Ра¬ 

ди СРСР визначається Конститу¬ 
цією СРСР і Регламентом Верхов¬ 
ної Ради СРСР. Порядок скликан¬ 
ня і проведення сесій Верховних 
Рад союзних і авт. республік ви¬ 
значається Конституцією СРСР, 
конституціями цих республік й 
відповідними регламентами (див., 
зокрема. Регламент Верховної Ра¬ 
ди УРСР); сесій місц. Рад — кон¬ 
ституціями союзних і авт. респуб¬ 
лік та відповідними законами про 
місцеві Ради народних депутатів. 
Сесії Верховної Ради 
СРСР скликаються Президією 
Верховної Ради СРСР: чергові — 
двічі на рік; позачергові — за іні¬ 
ціативою Президії Верховної Ради 
СРСР, а також за пропозицією со¬ 
юзної республіки або не менш як 
третини депутатів однієї з палат. 
Новообрана Верховна Рада СРСР 
скликається Президією Верховної 
Ради попереднього складу не пізні¬ 
ше як через два місяці після вибо¬ 
рів. Указ про скликання сесії п^^- 
блікується, як правило, не пізні¬ 
ше як за ЗО днів до її відкриття. 
На сесіях розглядаються найваж¬ 
ливіші питання держ., суспільно- 
політ., госп., соціально-культур¬ 
ного будівництва та зовнішньої 
політики. Тільки на сесіях вирі¬ 
шуються питання, що становлять 
виключну компетенцію Верховної 
Ради СРСР: прийняття Консти¬ 
туції СРСР, внесення до неї змін; 
прийняття до складу СРСР но¬ 
вих республік, затвердження ут¬ 
ворення нових авт. республік і авт. 
областей; затвердження держ. пла¬ 
нів екон. і соціального розвитку 
СРСР, Держ. бюджету СРСР і зві¬ 
тів про виконання їх, утворення 
ПІДЗВІТНИХ Виховній Раді органів 
Союзу РСР. Верховна Рада СРСР 
як найвищий представницький 
орган держ. влади країни користу¬ 
ється правом прийняття законів. 
Сесії Верховної Ради СРСР від¬ 
криваються на роздільних або 
спільних засіданнях її палат (див. 
Рада Союзу і Рада Національ¬ 
ностей). На роздільних засідан¬ 
нях обираються голови палат та 
їхні заступники, створюються по¬ 
стійні та ін. комісії палат, переві¬ 
ряються повноваження депута¬ 
тів, обговорюються проекти зако¬ 
нів та ін. питання, внесені на роз¬ 
гляд Верховної Ради СРСР. Про¬ 
ведення роздільних засідань за¬ 
безпечує депутатам кожної палати 
найширші можливості в обговорен¬ 
ні питань з урахуванням специ¬ 
фічних завдань кожної палати. 
На спільних засіданнях палат 
обирається Президія Верховної 
Ради СРСР, утворюється уряд — 
Рада Міністрів СРСР, обираєть¬ 
ся Верховний Суд СРСР, призна¬ 
чається Генеральний прокурор 
СРСР, утворюється К-т нар. кон¬ 
трою СРСР, заслуховуються до¬ 
повіді з питань, внесених на роз¬ 
гляд Верховної Ради СРСР, прий¬ 
маються закони, постанови, звер¬ 
нення, заяви, декларації Верхов¬ 
ної Ради, затверджуються укази, 
що їх у період між сесіями прий¬ 
няла Президія Верховної Ради 
СРСР і які відповідно до Консти¬ 
туції СРСР (ст. 122) підлягають 
затвердженню Верховною Радою. 
На спільних засіданнях палат го¬ 
ловують по черзі голова Ради Сою¬ 
зу і голова Ради Національностей. 

Роздільні і спільні засідання па¬ 
лат проводяться, якщо на них 
присутня більшість від загальної 
кількості депутатів відповідних 
палат. 
Сесії Верховної Ради 
УРСР скликаються Президією 
Верховної Ради УРСР: чергові — 
ДВІЧІ на рік, позачергові — за іні¬ 
ціативою Президії Верховної Ради 
УРСР, а також на пропозицію не 
менш як третини депутатів Вер¬ 
ховної Ради УРСР. Перша сесія 
новообраної Верховної Ради скли¬ 
кається Президією Верховної Ра¬ 
ди УРСР попереднього складу не 
пізніше як через два місяці після 
виборів. На сесіях розглядаються 
і розв’язуються найважливіші по¬ 
літ., госп. і соціально-культурні 
питання життя республіки. На се¬ 
сіях Верховної Ради УРСР вирі¬ 
шуються питання, що становлять 
її виключну компетенцію: прий¬ 
няття Конституції УРСР. вне¬ 
сення до неї змін; затвердження 
держ. планів екон. і соціального 
розвитку УРСР, держ. бюджету 
республіки та звітів про виконан¬ 
ня їх, утворення підзвітних Вер¬ 
ховній Раді УРСР органів, при¬ 
йняття законів республіки. На 
першій сесії кожного скликання 
обираються Голова Верховної Ра¬ 
ди і чотири його заступники. Го¬ 
лова керує засіданням Верхов¬ 
ної Ради і відає її внутр. розпоряд¬ 
ком; заступники за дорученням 
Голови головують на засіданнях, 
а під час його відсутності викону¬ 
ють функції Голови в порядку чер¬ 
говості. На першій сесії переві¬ 
ряються повноваження депутатів, 
обираються Президія Верховної 
Ради, постійні комісії, формуєть¬ 
ся Уряд республіки, обирається 
Верховний Суд УРСР, утворюєть¬ 
ся Комітет народного контролю 
УРСР. Відповідно до ст. 97 Кон¬ 
ституції УРСР закони УРСР прий¬ 
маються або Верховною Радою 
республіки, або нар. голосуван¬ 
ням (референдумом), що прово¬ 
диться за рішенням Верховної 
Ради УРСР. Вона приймає також 
постанови та ін. акти з питань, що 
розглядаються на сесіях, затвер¬ 
джує Укази Президії Верховної 
Ради УРСР, прийняті в період між 
сесіями Верховної Ради. 
Сесії місцевих Рад 
народних д е п у т ат і в скли¬ 
каються виконавчими комітетами 
в строки, встановлені конституція¬ 
ми союзних і авт. республік і за¬ 
конами про місцеві Ради (в УРСР 
— не рідше як чотири рази на рік). 
Сесія може бути скликана й на 
пропозицію не менш як третини 
заг. кількості депутатів відповід¬ 
ної Ради. Перша сесія новообраної 
Ради скликається виконкомом по¬ 
переднього скликання не пізніше 
як через 15 днів після виборів і 
відкривається одним з найстарі¬ 
ших за віком депутатів. Наступні 
сесії відкриваються головою ви¬ 
конкому. Сесії вважаються право¬ 
мочними при наявності не менш 
як двох третин від кількості де¬ 
путатів відповідної Ради. Засі¬ 
дання є відкритими. В них можуть 
брати участь з правом дорадчого 
голосу депутати ін. Рад. На’ сесіях 
розглядаються і вирішуються пи¬ 
тання держ., госп. і соціально- 
культур. будівництва, віднесені 

СЕСІЇ РАД 
НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ 
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СЕСІЯ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА 

Мішші Сеспель. 

Сеул. 
Пагода Хьонмьотхап 
храму Попчхонса. 1085. 
Тронний зал палацу 
Кьонбоккун. 1394. 

ДО відання Ради. При цьому тіль¬ 
ки на сесіях можуть бути розгля¬ 
нуті такі, напр., питання, як ви¬ 
знання повноважень депутатів або 
дострокове припинення їх, обран¬ 
ня виконкому; утворення і обран¬ 
ня постійних комісій, заслухову¬ 
вання звітів про їхню роботу, а та¬ 
кож повідомлень депутатів ішо 
виконання ними депутатських обо¬ 
в’язків; розгляд запитів депу¬ 
татських і прийняття по них рі¬ 
шень; утворення відділів і управ¬ 
лінь, затвердження та увільнення 
від посади їхніх керівників; утво¬ 
рення к-ту (групи) нар. кон¬ 
тролю та заслуховування його зві¬ 
тів; утворення різних комісій при 
виконкомах; затвердження поточ¬ 
них і перспективних планів екон. 
і соціального розвитку, місц. бюд¬ 
жетів та звітів про виконання їх; 
затвердження плану заходів по 
виконанню наказів виборців та 
деякі ін. Перелік питань, що нале¬ 
жать до виключної компетенції 
кожної з ланок місц. Рад нар. 
депутатів і можуть вирішуватись 
тільки на сесіях, визначається за¬ 
конами про відповідні Ради. 

В. С. Шевченко. 
С£СІЯ ЕКЗАМЕНАЦГЙНА (від 
лат. 5Є55ІО — засідання) — період 
складання екзаменів у вищому або 
середньому спец. навч. закладі, 
де запроваджено курсову систему 
навчання або предметно-курсову 
систему навчання. На денних і 
вечірніх ф-тах (відділеннях), як 
правило, в навчальному році дві 
С. е.— зимова й весняна, на заоч¬ 
них — одна, лабораторно-екза¬ 
менаційна (див. Вечірня освіта, 
Заочна освіта). Кількість екзаме¬ 
нів визначається навчальним пла¬ 
ном. У вищих навч. закладах до 
С. е. студенти допускаються за 
умови складення заліків за се¬ 
местр, встановлених навчальними 
програмами', у серед, спец. навч. 
закладах — учні, що мають пози¬ 
тивні підсумкові оцінки. Студен¬ 
тів, які успішно виконали навч. 
план і склали екзамени, перево¬ 
дять на наступний курс. В СРСР 
та ін. соціалістичних країнах тим, 
хто навчається без відриву від ви¬ 
робництва, в період С. е. надаєть¬ 
ся додаткова оплачувана держа¬ 
вою відпустка. Т. Л. Пономаренко. 
СЕСЛАВІН Олександр Микито¬ 
вич (1780, с. Єсемово Ржевського 
пов. Тверської губ.— квітень 1858, 
там же) — герой Вітчизняної вій¬ 
ни 1812, генерал-лейтенант (1814). 
Служив у гвардійській кінній 
артил^ії. На поч. Вітчизн. війни 
1812 ^в ад’ютантом ген. М. Б. 
Барклая-де-Толлі. Учасник Бо¬ 
родінської битви 1812. У вересні 

призначений командиром парти¬ 
зан. загону. Виявив відхід фран¬ 
цузів з Москви у напрямі Мало- 
ярославця. Учасник визволення 
Вязьми, Борисова, Вільнюса. Від¬ 
значився у Лейпцігській битві 
1813. Після 1814 — у відставці. 
СЕСПЕЛЬ Мішші [справж. прізв. 
та ім’я — Кузьмін Михайло Кузь- 
мич; 4 (16).ХІ 1899, с. Казаккаси, 
тепер с. Сеспель Канашського 
р-ну Чув. АРСР — 15.УІ 1922, 
с. Старогородка, тепер Козелець- 
кого р-ну Черніг. обл., похований 
у м. Острі] — чув. рад. поет, за¬ 
сновник чув. рад. л-ри. Член Ко¬ 
муністичної партії з 1918. Один 
з організаторів комсомолу в Чува¬ 
шії; працював в органах юстиції 
(1920—21). В 1921—22 служив у 
Червоній Армії у Києві, працював 
на Україні. Друкуватися почав 
1918. У віршах оспівував нове жит¬ 
тя, любов до людей праці, закли¬ 
кав до боротьби з старим світом 
(•«Майбутнє», «Поле Нового Дня», 
«Сталева віра», «Далеко в полі» 
та ін.). Писав оповідання, повісті, 
п’єси. Запровадив у чув. поезії 
силабо-тонічне віршування. Пе¬ 
рекладач творів Т. Шевченка. В 
1967 встановлено щорічну премію 
чув. комсомолу ім. Сеспеля в га¬ 
лузі л-ри і мистецтва. 
Те.: У кр. перекл.— Сталева віра. 
К., 1952; Поле Нового Дня. К., 1969: 
Вінок Сеспелю. К., 1980. 
Літ.: Збанацький Ю. Сеспель. К., 
1961; Чичканов П. Син Волги і Десни. 
«Радянське літературознавство», 1969, 
№ 11; Степанюк Б. Діалог Сеспеля з 
Україною. В кн.: Степанюк Б. Синьоо¬ 
кий мій липень. К., 1973. 

П. М. Чичканов. 

С^ССЮ (Тойо Ода; 1420, Акаха- 
ма, префектура Окаяма — 1506, 
Суо, префектура Ямагуті) — япон. 
художник. Чернець буддійської 
секти дзен. Навчався у пейзажиста 
Сюбуна. В 1463—69 жив у Китаї, 
де вивчав твори майстрів 12—13 ст. 
Писав переважно пейзажі: «Зима» 
(2-а пол. 15 ст.), «Пейзаж» (1486) 
та ін. Відомий також і як портре¬ 
тист, майстер живопису «квітів і 
птахів» (розпис ширм), монумен¬ 
тальних робіт (розписи храмів і 
палаців). 
Літ.: Воронова Б. Тойо Ода. М.. 
1958. 
СЕСТРО Р^ЦЬК — бальнеологіч¬ 
ний і кліматичний приморський 
курорт. Входить до складу Ленін¬ 
градського курортного району. 
Лік. засоби: кліматотерапія, мор¬ 
ські купання (є піщаний пляж), 
сосновий ліс, вода, яка містить ра¬ 
дон (вик^истовується для ванн і 
пиття). Санаторії для дорослих 
і дітей, пансіонати. Функціонує 
цілий рік. 
СЕТ — один з гол. богів у дав- 
ньоєгип. релігії, бог війни, темря¬ 
ви й зла. За міфологією, С.— брат 
Осіріса та Ісіди. Він нібито че¬ 
рез заздрощі вбив «доброго бога» 
Осіріса і довго правив світом, 
поки його не переміг Гор, син 
Осіріса. 
СЄТОН-Т<ЗМПСОН ($еСоп ТЬотр- 
50п) Ернест (14.VIII 1860, Саут- 
Шілдс, Великобританія — 23.X 
1946, Санта-Фе, Нью-Мексіко, 
США) — канадський письменник, 
художник-анімаліст, природозна¬ 
вець. Автор наук, праці «Життя 
диких звірів» (т. 1—8, 1925—27). 
У наук.-популярних («Життя лу¬ 

гового тетерева», 1883) та худож. 
творах («Тварини-герої», 1905 та 
ін.) поєднував цікавість сюжетів 
з наук, точністю. Роман «Пропо¬ 
відник з Кедрової гори» (1917) та 
автобіогр. твір «Стежками худож- 
ника-натураліста» (1940) свідчать 
про критичне ставлення С.-Т. до 
бурж. цивілізації. Сам ілюстру¬ 
вав свої твори. 
Те.: У кр. перекл.— Мої знайомі. 
К., 1929; Маленькі дикуни. К., 1958; 
Оповідання про тварин. К., 1961; 
Рос. перекл.— Полное собрание 
сочинений, иллюстрированное авто¬ 
ром, кн. 1 — 10. М., 1910; Рольф в 
лесах. М., 1958; Крзг — кутенейский 
баран. М., 1974; Рассказьі о живот- 
ньіх. М.. 1980. 

Б. Б. Бунич-Ремі.зов. 

СЕТУБАЛ — місто на Зх. Порту¬ 
галії, адм. ц. округу Сету бал в 
обл. Ештремадура. Порт на узбе¬ 
режжі Атлантичного ок. при впа¬ 
дінні р. Саду в зат. Сетубал. За¬ 
лізнична станція. 637 тис. ж. 
(1980). Центр рибальства і консер¬ 
вування сардин. Вироби, мінераль¬ 
них добрив, моторобудування, об¬ 
робка корку, виноробство. 
СЕУЛ — гол. місто Пд. Кореї, 
осн. її екон., політ, і культур, 
центр. Виділений в самостійну 
адм. одиницю, прирівняну до про¬ 
вінції. Річковий порт на р. Хан- 
гані, вузол з-ць і автошляхів, 
аеропорт, значний порт на узбе¬ 
режжі зат. Канхваман Жовтого 
м. (аванпорт — Інчхон). Бл. 8 млн. 
ж. (1979). С. виник у ранньому 
середньовіччі як військ, форте¬ 
ця. З 1394 — столиця Кореї. Піс¬ 
ля встановлення япон. протекто¬ 
рату над Кореєю (1905) С.— місце¬ 
перебування япон. ген. резидента, 
а після анексії Кореї Японією 
(1910) — япон. генерал-губернато¬ 
ра. З кін. 19 ст. С.— один з цент¬ 
рів антифеод., пізніше — нац.- 
визвольного руху (повстання 1882, 
Березневе повстання в Кореї 
1919). У 1945 внаслідок капітуля¬ 
ції Японії С. було визволено від 
япон. загарбників. З 1948 С.— 
місцеперебування пд.-кор. маріо¬ 
неткового уряду. В 1960, 1964—75, 
1979—80 в С. відбувалися масові 
антиурядові виступи. В С.— ме¬ 
талург., машинобудівна (гол. чин. 
автоскладання, вироби, запасних 
частин), електротех., радіоелек¬ 
тронна (на імпортних вузлах) та 
хім. пром-сть. Розвинуті текст, 
(переважно бавовняна) і харч, (ви¬ 
норобна, рисоочисна, борошномель¬ 
на) галузі. Буд. матеріалів, гумо¬ 
ві, шкіряні, поліграф., паперові, 
фарфоро-фаянсові, склоробні під¬ 
приємства. Численні банки, прав¬ 
ління місц. та іноз. компаній. 
Сеульський держ. та кілька при¬ 
ватних ун-тів (найбільший серед 
них — Корейський). Театр., хо¬ 
реографічний ін-ти та ін. вузи. 
Нац. академії наук, мистецтв, 
н. -д. ін-ти геології, атомної енер¬ 
гії та ін. наук, заклади. Нац. 
б-ка. Нац. музей. Музей образо¬ 
творчих мистецтв та ін. Численні 
театри. Серед архіт. пам’яток — 
3-ярусна пагода Хьонмьотхап хра¬ 
му Попчхонса (1085), фортечна сті¬ 
на Ханьянсон, збереглася частко¬ 
во (1392—1446) з брамами Нам- 
демун на Пд. (1393) та Тондемун 
на Сх. (1396), комплекс палацу 
Кьонбоккун (1394; зруйновано 
1592, відбудовано у 19 ст., знову 
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зруйновано під час війни 1950— 
53)у палац Чхандок (1404; зруйно¬ 
вано 1592, відбудовано в 17 ст.), 
пагода храму Вонгакса (1467), 
Чангьон (15—17 ст.), Доксу (16 
ст.), в ансамблі якого — палац 
Сокджоджон (1901—11, тепер Нац. 
музей) і будинок Музею образо¬ 
творчих мистецтв. 
СЕ!^ТА — місто на Пн. Марокко. 
Разом з прилеглою територією 
(19 км^) перебуває під управлін¬ 
ням Іспанії. Порт на узбережжі 
Гібралтарської прот. Середземно 
го м. 75 тис. ж. (1978). Судно¬ 
будування і судноремонт, підпри¬ 
ємства харч. (гол. чин. рибокон¬ 
сервної) та легкої пром-сті. В С.— 
ісп. військ.-мор. база. С. засн. 
у 7 ст. до н. е. 
СЕФЕВГДИ — династія шахів 
Ірану 1502—1736. Заснована /с- 
маілом /, нащадком шейха дер- 
вішського ордену Сефі ад-діна 
Ісхака, за ім’ям якого названо ди¬ 
настію. С. створили велику Д-ву 
(феод, деспотію), до складу якої 
входили Іран, Азербайджан, ча¬ 
стина Вірменії, більша частина 
території сучасного Афганістану 
та інші території. Столицями 
держави С. були до 1555 м. Теб- 
різ, 1555 — 97 або 1598 — Каз- 
він, потім — Ісфаган. Найвідомі- 
шими представниками С., крім 
Ісмаїла І, були Тахмасп І (1524— 
76) і Аббас І (правив 1587—1629). 
На поч. 18 ст. д-ва С. розпалася 
під ударами афганських племен. 
Останнього С. скинув сефевідсь- 
кий полководець На дір (див. На- 
дір-гиах). 
СЕФ£РіС (2єферт|р. справж. 
прізв.— Сеферіадіс) Иоргос (19.11 
1900, Ізмір — 20.IX 1971, Афіни)— 
грец. поет. З 1914 жив в Афінах. 
У 1925—62 — на дипломатичній 
роботі. Перша збірка — чПоворот» 
(1931). Збіркам чСлово про кохан¬ 
ня» (1931), чВодоймище» (1932), 
ч Легенди» (1935), чБосі танці» 
(1936), чЗошит вправ» (1940) вла¬ 
стиві пошуки нових композицій¬ 
них прийомів, образних засобів. 
У збірках чПалубний >іагрнал» 
(1940—55) та чДрозд» (194/) оспі¬ 
вав героїзм борців проти фашизму. 
Вболівання за долю Кіпру відби¬ 
лося на зб. чНа Кіпрі» (1955). 
Вірші чКоти святого Миколи» 
(зо. ЧІ8 текстів», 1970) та чПо ко¬ 
лючках дроку» (1971) спрямовані 
проти фашист, хунти, що 1967 за¬ 
хопила владу в країні. Автор кн. 
«Есе» (1944—62). Перекладав тво¬ 
ри англ., франц. та давньогрец. 
поетів. Нобелівська премія, 1963. 
Те.: У к р. п е р е к л.— [Вірші]. 
«Всесвіт», 1966, МЬ 6: Р о с. п е р е к л. 
— [Вірші]. «Иностранная литерату- 
ра». 1969, № 9: [Вірші]. В кн.: Запад- 
ноевропейская поззия XX века. М., 
1977 Т. М. Чернишова. 

СЕЦЕСібН (НІМ. 5Є2Є55І0П, ВІД 
лат. 5ЄСЄ55ІО — відділення, від¬ 
хід) — назва кількох художніх 
об’єднань кін. 19 — поч. 20 ст. 
в Німеччині та Австрії. Найвідомі 
ші —чМюнхенський С.»,чБерлін- 
ський С.» і чВіденський С.». 
дожники, які входили до С. (Ф. 
фон Штук і фон у де — в Мюнхе¬ 
ні, М. Ліберман — у Берліні та 
ін.), виступали проти офіц. акаде¬ 
мічного мист. Пізніше С. об’єд¬ 
нував художників декадентських 
напрямів. 

СеЧА — ішодукт виділення (екс- 
крет) хребетних тварин і людини; 
утворюється в нирках і виводиться 
через сечовивідні шляхи, з С. 
з організму виводяться вода, прОу 
дукти обміну речовин, чужорідні 
речовини, що потрапили в орга¬ 
нізм. С. людини містить бл. 96% 
води, 1,5% неорганічних речовин 
(хлористий натрій, калій, сульфа¬ 
ти, фосфати тощо), 2,5% органічних 
речовин {сечовину, сечову кисло 
ту, креатинін, гіпурову к-ту то¬ 
що). Густина С. 1,010—1,025 г/см^; 
рН 4,8—8,0 (реакція від кислої 
до слабколужної). Колір С. від 
світло-жовтого до темно-коричне¬ 
вого (зумовлений наявністю в ній 
пігментів — уробіліну, урохрому 
га ін.). За добу у людини виділя¬ 
ється бл. 1,5 л С., у тварин — до 
12 л. На склад і кількість С. впли¬ 
вають переважно склад їжі й стан 
організму. Аналіз С. дає уявлення 
про обмін речовин, що відбува¬ 
ється в нирках та ін. органах і тка¬ 
нинах, а також в організмі в ціло¬ 
му і використовується з діагностич¬ 
ною метою. Див. також Сечовиді¬ 
лення, Сечоу творення. 
СЕЧІВНЙК, уретра — трубчастий 
утвір, через який сеча виводиться 
13 організму деяких безхребетних, 
хребетних тварин і людини. По¬ 
чаткову частину С. біля сечового мі¬ 
хура стискує круговий м’яз. Стін¬ 
ки С. розтягаються тільки при про¬ 
ходженні сечі; складаються з 
внутр. слизової оболонки, що міс¬ 
тить залози, м’язової і сполучно¬ 
тканинної оболонок. Чоловічий С. 
(довж. бл. 20 см, діаметр бл. 0,7 
мм), крім сечі, виводить секрет 
передміхурової залози і сперму, 
яка надходить у нього через сі- 
м'явивідні протоки, закінчується 
на вершині голівки статевого чле¬ 
на. Жіночий С. (довж. бл. 4 см, 
діаметр, бл. 1 мм) закінчується 
між клітором і отвором піхви. Про 
захворювання С. див. Уретрит. 
сечова кислота, 2, 6, 8-три- 
оксипурин, С5Н4М40з — органіч. 
сполука, один з продуктів азоти¬ 
стого обміну в організмі. У люди¬ 
ни і людиноподіоних мавп С. к.— 
кінцевий продукт пуринового об¬ 
міну (див. Пуринові основи)', у 
всіх ін. ссавців — його проміжний 
продукт; у птахів, ряду плазунів 
і більшості комах — кінцевий про¬ 
дукт не тільки пуринового, а й 
білкового обміну. С. к. міститься 
в невеликій кількості у мозку, пе¬ 
чінці, крові, сечі, поті ссавців (в 
т. ч. й людини), а також в екскре¬ 
ментах птахів і більшості пла:^нів. 
При деяких порушеннях обміни 
речовин С. к. відкладається в суг¬ 
лобах, м’язах, нирках. С. к. знай¬ 
дена також в деяких рослинах. С. 
к. застосовується для промисло 
вого синтезу кофеїну. 
СЕЧОВИДІЛЕННЯ. сечовипус¬ 
кання, діурез — рефлекторний 
(див. Рефлекси) акт періодичного 
виділення сечі з ^ганізму ряду 
тварин і людини. С. відбувається 
внаслідок скорочення м’язів се¬ 
чового міхура й розслаблення м’я¬ 
зів (т. 3. сфінктерів), що розташо¬ 
вані в його шийці. Коли сечовий 
міхур наповнений сечею, відбува¬ 
ється подразнення його механоре- 
цепторів і імпульси нервові спря¬ 
мовуються до центр, нервової си¬ 
стеми, викликаючи потяг до С. 

Центри, що регулюють С., містять¬ 
ся в поперековому і крижовому від¬ 
ділах спинного мозку й підпоряд¬ 
ковуються стовбуровим відділам 
і корі великих півкуль головного 
мозку. 
СЕЧОВЙЙ МІХ>^Р — орган дея¬ 
ких безхребетних, більшості хре¬ 
бетних тварин і людини, в якому 
збирається сеча перед її виведен¬ 
ням з організму. У безхребетних 
С. м. буває непарний (у коловер¬ 
ток), множинний (у малощетинко¬ 
вих червів і п’явок) і парний (у 
вищих ракоподібних). С. м. хре¬ 
бетних звичайно непарний. С. м. 
у більшості наземних хребетних 
утворюється з алантоїса, у земно¬ 
водних — з черевного виросту клоа¬ 
ки. У деяких плазунів (крокоди¬ 
лів, змій) С. м. рудиментарний 
(див. Рудиментарні органи), у 
птахів відсутній. С. м. люди¬ 
ни — порожнистий м’язовий ор¬ 
ган, міститься в малому тазі; має 
З отвори (в С. м. відкриваються 
два сечоводи і починається сечів¬ 
ник). Зверху і з боків С. м. вкри¬ 
тий очеревиною. У чоловіків зад¬ 
ня стінка С. м. прилягає до прямої 
кишки, у жінок — до шийки мот¬ 
ки і до піхви. Середня місткість 
С. м.— 500 мл. З середини С. м. 
вистелений слизовою оболонкою, 
зовні від якої лежить м’язовий 
шар. при розтяганні С. м. його стін 
ка стоншується до 2—З мм (тов¬ 
щина стінки в скороченому стані — 
15 мм). Розміри і форма (9. м. 
мають вікові, статеві та індиві¬ 
дуальні відмінності. Найпошире¬ 
ніше захворювання С. м.— цис¬ 
тит. 
СЕЧОВЙНА, карбамід — кінце¬ 
вий продукт білкового обміну у 
людини, деяких безхребетних і 
більшості хребетних тварин. Емпі- 
ричнз формула Н2NСОNН2. Ви¬ 
явлена в крові, м’язах, слині, 
лімфі та ін. рідинах і тканинах. 
Бере участь у регуляції водного 
режиму тварин. 
Процес утворення С. з кінцевих 
продуктів розпаду білка — NНз 
і СО, — відбувається в печінці і 
складається з ряду ферментатив¬ 
них реакцій, які замикаються у 
цикл, шо дістав назву ц и к л у С., 
або орнітинового цик- 
л у, тому що важливим проміжним 
продуктом біосинтезу С. є аміно¬ 
кислота орнітин. З організму 
С. виводиться нирками і потови¬ 
ми залозами. Порушення функції 
нирок і захворювання, які пов’я¬ 
зані з прискореним розпадом тка¬ 
нинних білків, призводять до під¬ 
вищення вмісту С. в крові (див. 
Уремія)', вміст С. в крові людини 
в нормі 18—38 мг в 100 мл. 
СЕЧОВЙНА СИНТЕТЙЧНА,кар 
бамід — концентроване азотне доб¬ 
риво, кормова речовина, яку одер¬ 
жують на заводах із аміаку і 
двоокису вуглецю; С. с. містить 
46% азоту; як кормова добавка 
замінює білок в раціоні для жуй¬ 
них тварин. В рубці шлунка жуй¬ 
них живуть мікроорганізми, здат¬ 
ні використовувати С. с. для біо¬ 
синтезу білка. Доросла вел. рог. 
худоба » вівці 25—30% своєї по¬ 
треби в білках можуть задоволь¬ 
няти за рахунок С. с., яку вводять 
в раціон; 1 г карбаміду замінює 

г протеїну. Пром-сть випускає 
С. с. в осн. гранульованою. 

СЕЧОВИНА 
СИНТЕТИЧНА 

Сессю. Пейзаж «Чотири 
пори року». Фрагмент. 
Туш. 1486. 
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СЕЧОВИНО- 
ФОРМАЛЬДЕГІДНІ 
СМОЛИ 

М. П. Сєверов. 

Схема руху рідини під 
час сечоутворення: 
1 — боуменова капсу¬ 
ла; 2 — приносна ар¬ 
терія; 5 — виносна ар¬ 
терія; 4 — клубочковий 
фільтрат; 5 — прокси¬ 
мальний звитий кана- 
лець; 6 — зворотне вси¬ 
сання води, глюкози, 
солей та ін.; 7 — ди¬ 
стальний звитий кана¬ 
дець; 8 — плин крові 
до вени; 9 — збиральна 
трубочка; 10 — плин 
сечі. 

СЕЧОВЙНО- ФОРМАЛЬДЕГІД- 
НІ СМ^ЛИ — продукти полікон¬ 
денсації сечовини з формальдегі¬ 
дом, здатні перетворюватися на 
просторові (зшиті) полімери. С.-ф. 
с.— тверді речовини білого кольо¬ 
ру, розчиняються у воді і не розчи¬ 
няються у більшості органічних 
розчинників, з підвищенням т-ри і 
при наявності кислотних каталіза¬ 
торів С.-ф. с. тверднуть з розчину 
або розплаву, утворюючи безбарв¬ 
ні, світлостійкі, легко забарвлю¬ 
вані полімери. Застосовуються у 
виробництві амінопластів, шару¬ 
ватих пластиків, для виготовлення 
клеїв, одержання тепло- та зву¬ 
коізоляційного пінопласту — мі- 
пори та ін. 
СЕЧОВСДИ — парні трубчасті 
протоки, що відводять сечу з ни¬ 
рок людини і хребетних тварин. 
Розрізняють С. пронефроса — 
первинноніфкові канали (у круг¬ 
лоротих), С. мезонефроса — пер¬ 
винні С., або вольфові канали 
(у риб і земноводни^, С. мета- 
нефроса — вторинні С. Відкрива¬ 
ються С. зовн. сечовим отвором 
(у самок всіх костистих риб і в 
самців деяких цих риб), в сечо¬ 
статевий синус (у круглоротих, 
осетрових, багатоперів, мулових 
риб, панцирних щук, у самців 
більшості костистих риб), в клоа¬ 
ку (у хрящових і дводишних риб, 
плазунів, птахів, однопрохідних), 
в сечовий міхур (у деяких плазу¬ 
нів, людини 1 всіх ссавців, крім 
однопрохідних). 
СЕЧОГІННІ засоби, діурети¬ 
ни — речовини, які збільшують 
сечовиділення. С. 3. зменшують 
вміст рідини в тканинах і серозних 
порожнинах. За дією С. з. поділя¬ 
ють на ренальні — що діють 
безпосередньо на нирки (меркузал, 
новурит, гіпотіазид, лазикс, веро- 
шпірон та ін.), і е к с т р а ре¬ 
нальні — які чинять сечогін¬ 
ну дію опосередковано, через ін. 
системи організму (хлорид амонію, 
хлорид кальцію та ін.). 
Як С. 3. застосовують також ек¬ 
стракти, настої і відвари рос¬ 
лин (листя мучниці, траву польо¬ 
вого хвоща, листя ортосифону то¬ 
що). С. 3. застосовують переваж¬ 
но при захворюваннях серцево- 
судинної системи, печінки, ни¬ 
рок, для зниження внутрішньо¬ 
черепного тиску і зменшення на¬ 
бряку мозку. 
СЕЧОКАМ^ЯНА ХВОРСБА — 
захворювання, що супроводить¬ 
ся утворенням сечових каменів у 
сечових шляхах. Те саме, що й 
нирковокам'яна хвороба. 
сечостатЄва система — 
сукупність анатомічно і функціо¬ 
нально зв’язаних між собою орга¬ 
нів виділення (див. Видільна си¬ 
стема) і статевих органів тварин 
і людини. Ступінь зв’язку цих ор¬ 
ганів у різних груп організмів не¬ 
однаковий. Так, у більшості бага- 
тощетинкових червів, ехіурид, си- 
пункулід і плечоногих статеві про¬ 
токи зростаються з органами виді¬ 
лення. У самців земноводних і 
деяких риб сеча і статеві продукти 
виділяються через вольфові ка¬ 
нали, або первинні сечоводи', у 
самців плазунів, птахів, ссавців і 
у чоловіків функцію виділення 
виконує метанефрос з сечоводом, 
що відходить від нього, вольфів 

канал перетворюється на сім’я¬ 
провід. У самок хребетних тварин 
1 жінок статеві продукти виводять¬ 
ся через яйцепроводи, що розви¬ 
ваються з мюллерових каналів 
(частина протоки первинної нир¬ 
ки), а сеча — через сечоводи. 
сечоутвСрення — процес ут¬ 
ворення сечі в нирках; підтримує 
сталість внзггріпгаього середови¬ 
ща — гомеостаз. В основі С. ле¬ 
жать процеси фільтрації, реаб¬ 
сорбції та секреції. Фільтра¬ 
ція є початковим процесом С., 
що полягає у фільтрації плазми 
крові через стінку капілярів нир¬ 
кових клубочків у боуменову кап¬ 
сулу (первинна сеча). Він зале¬ 
жить від гідростатичного тиску 
крові в капілярах, якому проти¬ 
діє онкотичний тиск білків плаз¬ 
ми і тиск у боуменовій капсулі. 
В сечових канальцях відбувається 
вибіркова реабсорбція бл. 
99% води та деяких ін. речовин 
(глюкози, амінокислот тощо) з 
первинної сечі й утворення оста¬ 
точної, або вторинної, сечі. Деякі 
речовини (діодраст, парааміно- 
гіпурат) виводяться з організму 
внаслідок їхньої секреції 
(клітинами канальців). С. регулю¬ 
ється рефлекторними механізма¬ 
ми (див. Рефлекси), що вплива¬ 
ють через центральну нервову 
систему на органи, які секрету- 
ють гормони вазопресин і альдо¬ 
стерон. 
СЄВЕРГГН (Севергін) Василь Ми¬ 
хайлович [8 (19). IX 1765, Петер¬ 
бург — 17 (29).XI 1826, там же] — 
рос. мінералог і хімік, акад. Пе 
терб. АН (з 1793), член Стокгольм¬ 
ської АН. Освіту здобув у гімна¬ 
зії та ун-ті при Петерб. АН. Для 
вдосконалення знань був відряд¬ 
жений (1785—89) у Геттінгенський 
ун-т (Німеччина). Осн. праці — 
з мінералогії, хімії, хім. техноло¬ 
гії. У мінералогії розвивав хім. 
напрям. Уперше дав зведення про 
мінерали та корисні копалини Ро¬ 
сії, сформулював поняття про па¬ 
рагенезис мінералів. 
С^ВЕРНЕ — селище міського ти¬ 
пу Донец. обл. УРСР, підпоряд¬ 
коване Сніжнянській міськраді. 
Залізнич. ст. Мочалинський. 13,0 
тис. ж. (1982). 2 кам.-вуг. шахти. 
Будинок побуту, 5 заг.-осв. шкіл, 
лікарня, поліклініка, санаторій- 
профілакторій, З клуби, 2 б-ки. 
Засн. 1928, с-щеміськ. типу—з 1938. 
СбВЕРНИЙ Андрій Борисович 
[н. 28.ІУ (П.У) 1913, Тула] — 
рад. астрофізик, акад. АН СРСР 
(з 1968), Герой Соціалістичної 
Праці (1973). Член КПРС з 1941. 
Закінчив (1935) Моск. ун-т. У 
1938—46 працював у Держ. астр. 
ін-ті ім. П. К. Штернберга, з 1946— 
в Кримській астрофіз. обсервато¬ 
рії АН СРСР (з 1952 — директор). 
Осн. праці С. стосуються теор. 
астрофізики та фізики Сонця (гол. 
чин. нестаціонарних процесів на 
Сонці). Вперше виявив слабкі 
магн. поля звичайних зір. С.— 
член Міжнар. астронавтичної ака¬ 
демії, віце-президент Міжнарод¬ 
ного астрономічного союзу (1964— 
70). Нагороджений орденом Леніна, 
2 орденами Жовтневої Революції, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1952. 
СбВЕРНИЙ — селище міського 
типу Ворошиловгр. обл. УРСР, 

підпорядковане Краснодонській 
міськраді, за 9 км від залізнич. 
ст. Ізварине. 3,2 тис. ж. (1982). 
У С.— шахта -«Сєверна» та діль¬ 
ниця шахти чСуходільська». Се- 
едня школа, мед. пункт, клуб, 
б-ки. Засн. 1949, с-ще міськ. 

типу — з 1954. 
СЄВЕРОВ Микола Павлович 
[18.11 (2.ПІ) 1887, Тбілісі — 21.11 
1957, Київ] — радянський архі¬ 
тектор, історик архітектури, дійс¬ 

ні. П. Сєверов; Державний музей Гру¬ 
зії імені С. Джанашіа в Тбілісі 19^» 

ний член Академії будівництва 
і архітектури УРСР (1947—55, 
1952—54 — віце-президент), по¬ 
чесний член Академії будівницт¬ 
ва і архітектури СРСР (з 1956). 
Член КПРС з 1954. У 1915 закін¬ 
чив Ін-т цивільних інженерів у 
Петроіраді. У 1918—48 працював 
у Тбілісі, був професором Тбілісь¬ 
кої АМ. У 10-х рр. 20 ст. працював 
у майстернях арх. О. Дмитрієва, 
разом з ним проектував будинок 
Управління Пд. залізниці у Хар¬ 
кові (1911—12). За проектами С. 
споруджено: будинок ЦК Компар¬ 
тії Грузії (1929—ЗО), міст Челюс- 
кінців (1935), кінотеатр ім. ПІ. 
Руставелі (1939), всі — у Тбілісі; 
санаторії та будинки відпочинку 
в Боржомі, Батумі, Гагрі, Цхал- 
тубо (1932—36). С. поклав поча¬ 
ток послідовному вивченню груз. 
архітектури. З 1948 жив і працю¬ 
вав у Києві. У 1948—56 — профе¬ 
сор Київ, інженерно-буд. та ху¬ 
дожнього ін-тів. Брав участь у за¬ 
будові й реконструкції Києва. 
СЄВЕРОДВГНСЬК — місто об- 
ласного підпорядкування Архан. 
обл. РРФСР. Розташований на бе¬ 
резі Білого м., в гирлі Пн. Двіни. 
Залізнична станція. 214 тис. ж. 
(1982). В С.— з-д шляхових ма¬ 
шин, швейна та меблева ф-ки, мол. 
та м’ясопереробний з-ди. Підпри¬ 
ємства пром-сті буд. матеріалів. 
Політехнікум, мед. уч-ще. Драм, 
театр. Місто утворено 1938. С. 
нагороджено орденом Леніна 
(1983). 
СЄВЕР0Д0Н£ЦЬК — місто об- 
ласного підпорядкування Вороши¬ 
ловгр. обл. УРСР. Розташований 
на р. Сіверському Дінці, за 6 км 
від залізнич. ст. Лисичанськ. 118,4 
тис. ж. (1982). Засн. 1934 у зв’яз¬ 
ку з будівництвом Лисичанського 
азотнотукового комбінату. С-ще 
мало назву Лисхімбуд. У 1950 
перейменовано на С. З 1958 — 
місто. У С.— Сєвєродонецьке ви¬ 
робниче об'єднання <Азот>, Сє¬ 
вєродонецьке виробниче об'єднан¬ 
ня ^Склопластиків. наук.-ви¬ 
робниче об’єднання обчислюваль¬ 
ної техніки чІмпульс», домобуд. 
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і деревообр. комбінати, хім.-ме¬ 
талург. з-д. Вироби, буд. матеріа¬ 
лів тощо. Комбінат побутового 
обслуговування. У С.— Всесоюз¬ 
ний н.-д. ін-т техніки безпеки у 
хім. пром-сті, філіал науково- 
дослідного інституту хімічного ма¬ 
шинобудування тощо. Відділ Ру- 
біжанського філіалу Ворошиловгр. 
маш.-буд. ін-ту, хім.-мех. техні¬ 
кум, муз. та 8 профес.-тех. уч-щ, 
16 заг.-осв., 2 муз. та художня 
школи; 9 лік. закладів, у т. ч. З 
лік^ні. Два палаци культури, 4 
клуби, кінотеатр, льодовий палац 
спорту, 11 б-к, музей історії Сєвє¬ 
родонецького виробничого об’єд¬ 
нання <Азот». 
СЄ В ЕРО ДОНЕЦЬКЕ ВИРОБ- 
НЙЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 4АЗСТ> 
імені Ленінського комсомолу — 
підприємство хім. промисловості. 
Розташоване в м. Сєвєродонецьку 
Ворошиловгр. обл. Утворено на 
базі хім. комбінату, введеного в дію 
1951. До складу об’єднання (1982) 
входять виробництва: метанолу 
і формаліну, мінеральн. добрив, 
к-т і каталізаторів, капролактаму, 
органічних к-т і АГ-солі, ацетиле¬ 
ну, вінілацетату та продуктів його 
переробки і вироби, товарів побу¬ 
тової хімії. Підприємство випускає 
хім. продукцію понад 100 видів, 
зокрема мінеральні добрива (аміач¬ 
на й калієва селітра, карбамід, 
сульфат амонію, вуглеаміакати, 
аміачна вода), аміак, метанол, 
формалін, капролактам, адипіно¬ 
ва к-та, АГ-соль, себацинова й азот¬ 
на к-ти, ацетальдегід, оцтова к-та 
і оцтовий ангідрид, вінілацетат та 
продукти його переробки, поліети¬ 
лен, товари нар. споживання (клей, 
водоемульсійні фарби, валізи, 
мийні засоби, мінеральні добрива 
у дрібній розфасовці). Підприєм¬ 
ство має розвинуту систему приро¬ 
доохоронних споруд, встановлено 
установки утилізації вторинних 
енергоресурсів. С. в. о. <А.» на¬ 
городжено орденом Леніна (1966). 

^ Б. М. Ліщина. 
сєверодон£цьке вироб- 
НЙЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СКЛО¬ 
ПЛАСТИК» імені 60-річчя Вели¬ 
кої Жовтневої соціалістичної ре¬ 
волюції — підприємство ХІМ. Про¬ 
мисловості. Розташоване в м. Сє¬ 
вєродонецьку Ворошиловгр. обл. 
Утворено 19/7 на базі з-ду склопла 
стиків (став до ладу 1963). Випус¬ 
кає 169 видів продукції (1982), 
зокрема корозійностійке устатку¬ 
вання із склопластиків — апарати 
різних типів, труби й газоходи, тер¬ 
мореактивні пресматеріали напов¬ 
нені скловолокном, склонаповнені 
термоп ласти, листові й рулонні 
склопластики, товари нар. спо¬ 
живання. С. в. о. чС.» — багато- 
профільне підприємство, на яко¬ 
му освоєно майже всі сучасні ме¬ 
тоди одержання склопластиків. 

М. Г. Нестеров. 

СЄВЕРОДОНЄЦЬКИЙ ПРИЛА- 
ДОБУДІВНЙЙ ЗАВСД. Розта¬ 
шований у м. Сєвєродонецьку Во¬ 
рошиловгр. обл. Перша черга під¬ 
приємства стала до ладу 1959. 
З-д вигпгскає (1982) автоматизова¬ 
ні ‘ засоби обчислювальної техніки 
в різних модифікаціях, що засто¬ 
совуються при автоматизації склад¬ 
них виробничих процесів і в авто¬ 
матизованих системах управлін¬ 
ня підприємствами (обчислюваль¬ 

ні комплекси, мікропрограмні ав¬ 
томати, процесори і ряд агрегат¬ 
них модулів); системи малих 
електронних обчислювальних ма¬ 
шин, призначені для автоматиза¬ 
ції технологічних процесів і наук, 
експериментів. С. П. 3. входить до 
складу (з 1971) Сєвєродонецького 
наук.-виробничого об’єднання чІм¬ 
пульс». Об’єднання нагороджено 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора (197о). в. Л. Лапіна. 
СЄВЕРОМСРСЬК (до 1951 — 
селище Ваєнга)—місто обласного 
підпорядкування Мурм. області 
РРФСР. Порт у незамерзаючій 
Польській зат. Баренцового м., 
за 27 км від Мурманська. 52 тис. 
ж. (1982). Харч, пром-сть, під¬ 
приємства по обслуговуванню риб¬ 
ної промисловості. 
СЄВЕРЦОВ Микола Олексійо¬ 
вич [24.x (5.ХІ) 1827, Воронеж — 
26.1 (7.П) 1885, поблизу Вороне¬ 
жа] — рос. зоолог, зоогеограф і 
мандрівник. Закінчив Моск. ун-т 
(1846), учень К. Ф. Рульє. В 1857— 
79 досліджував центр, частину 
Тянь-Шаню, пустелю Кизилкуми, 
зібрав значний матеріал з флори 
та фауни Паміру. Автор перших 
комплексних характеристик при¬ 
роди цих районів. С.— перекона¬ 
ний дарвініст. Праці — з питань 
географії та геології Серед. Азії, 
зоогеографії. С.— один з осново¬ 
положників екології тварин. Був 
особисто знайомий з Т. Г. Шевчен¬ 
ком, який написав його портрет 
(1859). Ім’ям С. названо пік на 
хребті Петра І, льодовики на 
Памірі та в Заілійському Алатау. 
СЄВЕРЦОВ Олексій Миколайо¬ 
вич [11 (23).IX 1866, Москва — 
19.XII 1936, там же] — рос. рад. 
зоолог, акад. АН СРСР (з 1920) 
та АН УРСР (з 1925), один з осно¬ 
воположників еволюційного на¬ 
пряму в морфології. Син М. О. 
Сєверцова. Закінчив Моск. ун-т 
(1890). В 1899—1902 — професор 
Юр’енського (тепер Тартуський), 
1902—11—Київського, 1911—30 — 
Моск. ун-тів. в 1930 за ініціати¬ 
вою С. було організовано лабора¬ 
торію еволюційної морфології 
(тепер Ін-т еволюційної морфоло¬ 
гії і екології тварин ім. О. М. Сє¬ 
верцова АН СРСР). Праці С. 
присвячені вивченню метамерії 
голови, походження парних кін¬ 
цівок хребетних тварин, еволюції 
нижчих хребетних. Висунув тео¬ 
рії морфобіол. еволюції та фі- 
лембріогенезу, нове вчення про 
взаємовідношення онтогенезу і фі¬ 
логенезу (див. Біогенетичний за- 
кон)у теорію походження п’яти¬ 
палої кінігівки хребетних з 7—10- 
променевої кінцівки предків. Ство¬ 
рив рад. школу морфологів-ево- 
люціоністів. у 1969 встановлено 
премію АН СРСР ім. Сєверцова. 
Ге.: Собрание сочинений, т. 1—5. М.— 
Л., 1945-50. 
Літ.: Касьяненко В. Г. Алексей Ни- 
колаевич Северцов. К., 1951; Весе- 
лов Е. А. А. Н. Северцов. Жизнь, 
деятельность и научньїе трудм. М., 
1975. 
СЄВЕРЯНІН Ігор [справж. прізв. 
та ім’я — Лотарьов Ігор Васильо¬ 
вич; 4(16).У 1887, Петербург— 20. 
XII 1941, Таллін]— рос. поет. Дру¬ 
куватися почав 1904. Очолював 
декадентську групу егофутуристів 
(див. Футуризм). Здобув популяр¬ 
ність збіркою чГромокиплячий ку¬ 

бок» (1913). Збірки чЗлатоліра» 
(1914), чАнанаси в шампанському», 
чПоезоантракт» (обидві — 1915) 
пройняті декадентськими мотива¬ 
ми. У вірші «єПо справедливості» 
(1918) писав про Леніна як вели¬ 
кого борця за мир. З 1918 жив у 
Естонії. Вірші цього періоду прой¬ 
няті тугою за вітчизною (<Тут — 
не тут», чНаболіле» та ін.). С. 
вітав прихід Рад. влади у Прибал¬ 
тику (чВірші про ріки», чПривіт 
Союзу»). 
Те.: Стихотворения. Л., 1975. 

І. Т. Крук. 

4С£ВЕРНАЯ прАвда» — 
назва, під якою виходила з 1 (14). 
УІП до 7 (20). IX 1913 газ. <Прав- 
да>. 
С^ВСЬКОГО ПСЛКУ ПОВСТА¬ 
ННЯ 1906 — збройний виступ сол¬ 
датів 34-го Сєвського піхотного 
полку в Полтаві в період револю¬ 
ції 1905—07. Відбулося під впли¬ 
вом с.-д. агітації Полтав. військ, 
орг-ції РСДРП. Безпосереднім 
поштовхом до повстання був арешт 
групи солдатів Сєвського полку за 
участь у революц. сходці. 15(28). 
УII 1906 три озброєні роти Сєвсь¬ 
кого полку організували мітинг, 
на якому вимагали звільнення за¬ 
арештованих товаришів. До пов¬ 
сталих приєдналися солдати 2-ї 
та 3-ї арт. батарей 9-ї арт. бригади. 
Повстанці рушили до арештант¬ 
ського відділення, щ^ звільнити 
заарештованих солдатів. Проти 
повсталих було кинуто війська, які 
після збройної сутички придуши¬ 
ли повстання. В січні 190/ до су¬ 
ду було віддано 73 учасників по¬ 
встання. 
сєдйх Костянтин Федорович 
[24.ХІІ 1907 (6.1 1908), с. Попереч¬ 
ний Зерентуй, тепер Нерчинськогс 
р-ну Читин. обл.— 21.XI 1979, Ір¬ 
кутськ] — рос. рад. письменник. 
Друкуватися почав 1924. Збірки 
віршів чЗабайкалля» (1933), чРід¬ 
ний степ» (1937), чНад степом 
сонце» (1948), 4 Степові маки» 
(1969) та ін. Автор істор. роману- 
трилогії чДаурія» (1948; Держ. 
премія СРСР, 1950), чРідний край» 
(1957) і чРанкове сонце» (1967) — 
про шляхи забайкальського козац¬ 
тва до революції. Нагороджений 
орденами Леніна, Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. 
Те.: Укр. перек л.— Даурія. К., 
1953: Рідний край. К., 1960. 

М. М. Радецька. 
сєдйх Юрій Георгійович (н. 
11.у 1955, м. Новочеркаськ Рос¬ 
товської обл.) — укр. рад. спорт¬ 
смен-легкоатлет, заслужений май¬ 
стер спорту (з 1976). Олімпійсь¬ 
кий чемпіон (1976, 1980) з метання 
молота. Чемпіон Європи (1978) 
СРСР (1976, 1978). Нагороджений 
орденом Леніна і орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. 
С ^ ДІ Н Митрофан Карпович 
(1861—1918) — укр. і рос. пись¬ 
менник, журналіст та громад, діяч. 
Н. і жив на Кубані. Був ковалем, 
освіту здобув самотужки. Писав 
п’єси укр. мовою з життя кубансь¬ 
ких українців (чЩо посієш, те й 
пожнеш», 1899; «єТиховський», 
1901; чНа Чорномор’ї», 1910, та 
ін.), а також вірші і прозові твори 
рос. мовою. В 1915—17 видавав 
робітн. журнал «єПрикубанские 
степи» (в ІСатеринодарі), де ши¬ 
роко висвітлювалося життя шахта- 

СЄДІН 

А. Б. Сєверний. 

О. М. Северцов. 

Один з цехів' Сєвєро¬ 
донецького вйробнй- 
чого об'єднання 
^Азот» імені Ленін¬ 
ського комсомолу. 
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сєдов 

Г. я. Сєдов. 

Л. І. Сєдов- 

І. О. Сєриксв. 

П. М. Сєрков. 

рів Донбасу. Брав участь у бороть¬ 
бі за Рад. владу на Кубані. Роз¬ 
стріляний денікінцями. 
Те.: На Чорноморії. Єкатеринодар, 
1910. 
Літ.: Седина А. М. Митрофан Се- 
дин. Краснодар, 1965. 

СЄДОВ Георгій Якович [23.IV 
(5.У) 1877, хут. Крива Коса, тепер 
смт Сєдове Донец. обл. УРСР — 
20.11 (5.III) 1914] — рос. полярний 
дослідник. У 1898 закінчив море¬ 
плавне училище в Ростові-на-Дону, 
1901 екстерном склав іспит за курс 
Морського корпусу. З 1902 брав 
участь у гідрографічних роботах 
в Арктиці. У 1909 очолював експе¬ 
дицію до пониззя р. Колими, вліт¬ 
ку 1910 — до зх. берегів Нової 
Землі. В 1912—14 керував рос. 
експедицією на судні ««Св. Фока», 
метою якої було досягнення Пн. 
полюса. Загинув поблизу о. Ру¬ 
дольфа (похований на мисі Аук) 
при спробі досягти полюса на со¬ 
баках. Ім’ям С. назване- дві зато¬ 
ки і пік на Новій Землі,^льодовик 
і мис на Землі Франца-Йосифа та 
ін. геогр. об’єкти. 
сєдСв Леонід Іванович [н. 1 (14). 
XI 1907, Ростов-на-Дону] — рад. 
вчений у галузі механіки і при¬ 
кладної математики, акад. АН 
СРСР (з 1953), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1967). Закінчив (1930) 
Моск. держ. ун-т. працював 
(1930—47) у Центр, аерогідродина¬ 
мічному ін-ті. З 1937 — професор 
Моск. держ. ун-ту. Одночасно (з 
1945) працює в Математичному 
ін-ті АН СРСР. Перший заст. го¬ 
лови Нац. комітету СРСР з теоре¬ 
тичної і прикладної механіки (з 
1956), голова Наук, ради АН СРСР 
з механіки рідин і газів (з 1965). 
Віце-президент Міжнародної аст- 
ронавтичної академії (з 1980). Роз¬ 
винув методи теорій розмірності й 
подібності, в’язкої рідини, теорії 
сильного вибуху, теорії хвиль і 
загальну теорію конструювання 
моделей у суцільних середовищах. 
Нагороджений 5 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями, а також 
франц. орденом Почесного легіону. 
Почесний член багатьох іноз. ака¬ 
демій. Держ. премія СРСР, 1952. 
Премії АН СРСР — імені С. О. 
Чаплигіна, 1946; імені М. В. Ло- 
моносова, 1957; імені О. М. Ляпу- 
нова, 1974. 
Те.: Введение в механику сплошной 
средьі. М., 1962; Механика сплошной 
ередм, т. 1—2. М., 1976; Плоские за- 
дачи гидродинамики и азродинамики. 
М., 1980; Размьішления о науке и об 
учених. М., 1980; Методи подобия и 
размерности в механике. М., 1981. 

СЄДбВЕ (до 1940 — Крива Коса) 
— селище міського типу Новоазов- 
ського р-ну Донец. обл. УРСР. Роз¬ 
ташоване на Кривій косі Таган¬ 
розької зат. Азовського м., за 
58 км від залізнич. ст. Жданов. 
2,7 тис. ж. (1982). Риболовецький 
колгосп, цех Ждановського рибо¬ 
консервного комбінату, комбінат 
побутового обслуговування. Се¬ 
редня школа, мед. амбулаторія. 
Будинок культури, б-ка. В районі 
С.— пансіонати, бази відпочинку. 
Засн. 1750, с-ще міськ. типу — з 
1941. Селище перейменовано на 
честь Г. Я. Сєдова. 
4С£ЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» — газета 
ЦК КПРС. Бере початок від газ. 
чБеднота», яка виходила з 1918 і 
1931 злилася з газ. <Социалистиче- 

ское земледелие» (виходила з 1929). 
В 1953 перейменована на чСель- 
ское хозяйство». В 1960 її реоргані¬ 
зовано в газ. ЦК КПРСчС. ж.». Ви¬ 
ходить у Москві 6 раз на тиждень. 
Висвітлює громад., госп. і куль¬ 
тур. життя країни, рад. села, ро¬ 
боту сільс. парт, орг-цій. Пропа¬ 
гує досягнення с.-г. науки і пере¬ 
довий досвід. Нагороджена орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра (1964), орденом Леніна (1971). 
«семЕйная библиот£ка» 
— літературно-науковий журнал 
•«москвофільського» напряму. Ви¬ 
ходив у Львові 1855—56 за ред. С. 
Шухевича. Друкувався <язичіємь. 
Був розрахований на попівсько- 
чиновницьку інтелігенцію Гали¬ 
чини. Вміщував переважно пере- 
друки з рос. видань (поезії О. Пуш¬ 
кіна, Ф. Тютчева, А. Майнова. 
О. Хомякова, А. Фета, статті В 
Пассека та ін.), переклади з Й. В. 
Гете, Ф. Челаковського. В <С. б.» 
надруковано в перекладі твори 
Г. Квітки-Основ’яненка ««Сердеш¬ 
на Оксана» і ««Божі діти», рецен¬ 
зію на ««Народньїе южнорусские 
песни» А. Метлинського та окремі 
історико-етногр. нариси на укр. 
теми. о. /. Лей. 
СьРИКОВ Іван Олександрович 
[н. 25.УІІІ (7.ІХ) 1906, Харків— 
28.11 1979, там же] — рад. машино¬ 
будівник, Герой Соціалістичної 
Праці (1971). Член КПРС з 1942. 
Трудову діяльність почав 1920 
слюсарем Харків, паровозобудів¬ 
ного з-ду. Закінчив Харків, меха- 
ніко-машинобуд. ін-т (1927). З 
1930 працював нач. цеху, гол. тех¬ 
нологом, гол. інженером на під¬ 
приємствах тракторобудування. З 
1962 — директор Харків, моторо¬ 
будівного з-ду чСерп і молот», з 
1974 — генеральний директор Хар¬ 
ків. моторобудівного виробничого 
об’єднання ««Серп і молот». Наго¬ 
роджений 2 орденами Леніна, орде¬ 
нами Жовтневої Революції, Тру¬ 
дового Червоного Прапора, ін. ор¬ 
денами і медалями. Держ. премія 
УРСР, 1969. Держ. премія СРСР, 
1976. Л Г. Шульга. 
СЄРКОВ Пилип Миколайович [н. 
26.IX (9.Х) 1908, с. Форпост, тепер 
Шумячського р-ну Смол, обл.] — 
укр. рад. фізіолог, акад. АН УРСР 
(з 1978). Закінчив Смол. мед. ін-т 
(1931). В 1935—41 працював у 
Київ. мед. ін-ті. В 1944—53 — зав. 
кафедрою і проректор Війн., а в 
1’9оЗ—66 — Одес. мед. ін-тів. З 
1966 — заст. директора і зав. 
відділом Ін-ту фізіології АН 
УРСР. Осн. наук, праці присвя¬ 
чені вивченню фізіології скелетних 
м’язів і міоневральній передачі, 
електр. активності головного моз¬ 
ку тварин і людини, морфології 
і фізіології вищих відділів слухо¬ 
вої системи (вперше зареєстрував 
внутрішньоклітинні електр. по¬ 
тенціали нейронів слухової кори) 
тощо. Велику увагу приділяє пи¬ 
танням історії фізіології на Украї¬ 
ні. Нагороджений орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора та ««Знак 
Пошани». Премія ім. О. О. Бого¬ 
мольця АН УРСР, 1982. Держ. 
премія УРСР, 1978. 
СЄРбВ Валентин Олександрович 
[7 (19).І 1865, Петербург — 22.ХІ 
(5.XII) 1911, Москва] — рос. 
живописець, дійсний член петерб. 
АМ (з 1903). Син О. М. Сєрова. 

В 1877—78 навчався у Київській 
рисувальній школі М. Мурашка, 
пізніше — у І. Рєпіна в Парижі та 
Москві, 1880—85 в петерб. АМ у 
П. Чистякова. Член Т-ва пере¬ 
движників (з 1894), на поч. 20 ст. 
увійшов до складу худож. об’єд¬ 
нання <Мир искусства>. Вже пер¬ 
ші твори С. (««Дівчинка з персика¬ 
ми», 1887; ««Дівчина, освітлена 
сонцем», 1888) відзначалися пое¬ 
тичністю, цілісністю худож. обра¬ 
зу, свіжістю колориту, тонкою пе¬ 
редачею повітря й світла. С. ство¬ 
рив багато портретів, які вражають 
точністю своєї психологічної ха¬ 
рактеристики [портрети К. Коро- 
віна, 1891; І. Левітана, 1893; М. 
Морозова (««Міка Морозов»), 
1901; М. Горького, 1904; М. Єр- 
молової, Ф. Шаляпіна, обидва — 
1905; Г. Гіршман, 1907; О. Орло¬ 
вої, 1911. та ін.]. Демократичні по¬ 
гляди С. яскраво виявилися в пе¬ 
ріод революції 1905—07 рр. в Ро¬ 
сії (рисунки ««1905 рік. Після при¬ 
боркання», ««Солдатушки, браві 
ребятушки...», ««Похорон М. Бау- 
мана 20 жовтня 1905 року», всі — 
1905). На знак протесту проти 
розстрілу мирної демонстрації 9.1 
1905 художник вийшов зі складу 
Академії. С. звертався також до 
жанрових мотивів (««Баба з конем», 
1898; «Баба на возі», 1899), до 
істор. тематики («Запорожець з 
конем», 1899; «Петро І», 1907), ан¬ 
тичних тем («Викрадення Європи», 
1910: «Одіссей і Навсікая», 1911). 
Виконав рисунки, які відзначають¬ 
ся високою майстерністю (портрет 
В. Качалова, 1908; балерин Т. Кар- 
савіної та А. Павлової, обидва — 
1909; ілюстрації до байок 1. 
Крилова тощо). Твори С. зберіга¬ 
ються в ДТГ в Москві, ДРМ в Ле¬ 
нінграді, Київ, музеї рос. мистецт¬ 
ва, Львів, картинній галереї, Одес. 
художньому музеї. В 1897—1909 
викладав у Моск. уч-щі живопи¬ 
су, скульптури та архітектури. Се¬ 
ред його учнів — П. Кузнецов, М. 
Сар'ян, К. Петров-Водкін, К. 
Юон та ін. Іл. с. 146 та на окремому 
аркуші, с. 96—97, а також до ста¬ 
тей Анімалістичний жанр, т. 1, 
с. 448—449; Графіка, т. З, с. 144— 
145; Живопис, т. 4, с. 120—121; Ко- 
станді К. К., т. 5, с. 445. 
Те.: Переписна. Л. —М., 1937. 
Літ.: Валентин Серов в воспоминани- 
ях, дневниках и переписне современ- 
нинов, т. 1—2. Л., 1971; Валентин 
Аленсандрович Серов. [Альбом]. М., 
1974; Грабарь И. 3. Валентин Ален¬ 
сандрович Серов. М., 1980. 

О. М. Лсупухое. 
СЄР(ЗВ Володимир Олександро¬ 
вич [8 (21).УІІ 1910, с. Еммаус, 
тепер Калінінського р-ну Калінін- 
ської області — 19. І 1968, Моск¬ 
ва] — рос. радянський живопи¬ 
сець і графік, нар. художник СРСР 
(з 1958), дійсний член АМ СРСР (з 
1954; президент — 1962—68). Член 
КПРС з 1942. В 1927—31 навчав¬ 
ся в ленінгр. АМ у В. Савинськогоу 
1931—33 — в аспірантурі у І. 
Бродського. Під час Великої Віт- 
чизн. війни перебував у Ленін¬ 
граді. Твори: «В. І. Ленін прого¬ 
лошує Радянську владу» (1947), 
«Ходоки у В. 1. Леніна» (1950), 
«Зимовий взято» (1954), «Декрет 
про мир» та «Декрет про землю» 
(обидва — 1957), портрети, пейза¬ 
жі, іл. до поезій М. Некрасова, 
романів Л. Толстого, плакати. 



з 



До ст. «Слово о полку Ігоревім». 

1. Військо Ігоря Святославича захоплює половецькі вежі (кибит 
ки). Мініатюра з Радзивіллівського літопису. 

2. Похід Ігоря. Малюнок чеського художника М. Алеша. 1902. 

3. Сторінка з «Слова о полку Ігоревім», оформлена Г. Нарбутом. 

Акварель. 1902. 

4. Після побоїща Ігоря Святославича з половцями. Картина В. Вас- 

нецова. 1880. Державна Третьяковська галерея в Москві. 
5. Плач Ярославни. Гравюра на дереві В. фаворського. 1950. 

6. «Слово про Ігорів похід». Ліногравюра І. Селіванова. 1973. 
7. «Слово про Ігорів похід». Офорт Г. Якутовича. 1977. 

8. «Слово про Ігорів похід». Ліногравюра В. Лопати. 1981. 
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Картини С. зберігаються в ДТГ 
в Москві, ДРМ у Ленінграді та 
ін. музеях. В 1933—42 викладав у 
ленінгр. АМ. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Леніна, орденом Трудово¬ 
го Червоного Прапора, медалями. 
Державна премія СРСР, 1948, 
1951. Іл. с. 146 та на окремому 
аркуші до ст. Велика Жовтнева 
соціалістична революція, т. 2, 
с. 88—89. 
Літ.: Лебедєв А. К. Владимир Алек- 
сандрович Серов. М., 1965. 

СЄРСЗВ Олександр Миколайович 
[11 (23).І 1820, Петербург — 20.1 
(1.ІІ) 1871, там же] — рос. компо¬ 
зитор, музикознавець, муз. кри¬ 
тик. У 1840 закінчив Уч-ще пра¬ 
вознавства, де потоваришував із 
В. Стасовим. Одночасно здобував 
муз. освіту, виступав у концертах 
як піаніст і віолончеліст. У 1845— 
50 працював у Сімферополі, Пско¬ 
ві. В 40-х рр. почав композитор¬ 
ську ДІЯЛЬНІСТЬ. Як музичний кри¬ 
тик обстоював принципи народнос¬ 
ті та реалізму. Разом з дружиною 
B. Сєровою видавав журн. чМу- 
зьїка и театр» (1867). Автор опер 
чЮдіф» (1863), чРогнеда» (1865, 
на сюжет з історії Київ. Русі), 
«Ворожа сила» (закінчено В. 
Сєровою та М. Соловйовим, 1871; 
за п’єсою О. Островського «Не 
так живи, як хочеться»), симф., 
хорових творів, обробок нар. пі¬ 
сень. С. гармонізував шість, об¬ 
робив для хору з оркестром п’ять 
укр. нар. пісень, створив оркестро¬ 
ві п’єси на укр. нар. теми: «Го¬ 
пак»,«Гречаники» (обидві — на ма¬ 
теріалах задуманого ним балету 
«Ніч перед РІЗДВОМ») і «Танець 
запорожців» (на сюжет з «Тараса 
Бульби» М. Гоголя). Своїми стат¬ 
тями «Музика південноросійських 
пісень», «Російська народна пісня 
як предмет науки» С. зробив ваго¬ 
мий внесок в укр. муз. фольклори¬ 
стику. друкувався в укр. журн. 
«Основа». 
Те.: Вибрані статті. К., 1954. 

О. А. Правдюк. 

СЄРСВ (до 1939 — Надеждінськ) 
— місто обл. підпорядкування 
Свердл. обл. РРФСР, райцентр. 
Розташований на сх. схилі Уралу, 
на березі р. Какви (бас. Обі). 
Залізнич. вузол. 101 тис. ж. (1982). 
У С.— металург, комбінат, з-ди: 
феросплавів, мех., рем.-мех.. за¬ 
лізобетонних виробів; вироониче 
об’єднання «Сєровліс». Підпри¬ 
ємства харч, пром-сті. Сєровська 
ДРЕС. С. перетинає траса газо¬ 
проводу Ігрім — Нижній Тагіл. 
Металург, технікум, мед. і пед. 
уч-ща. Драм, театр, істор. музей. 
C. виник 1894 у зв’язку з буд-вом 
сталерейкового з-ду. Місто пе¬ 
рейменовано на честь Героя Рад. 
Союзу А. К. Сєрова (1910—39). 
СЄРРАЙ6 (ЗеггаіПіег) Опост Да- 
нієль (27.VII 1840, Драгіньян, ден. 
Вар— р. см. невід.) — діяч франц. 
і міжнар. робітничого руху. Жив 
у Великобританії. В 1864 вступив 
до Інтернаціоналу 1-го, 1869—72 
— член його Генеральної ради. В 
1870 — секретар-кореспондент 1-го 
Інтернаціоналу для Бельгії, зго¬ 
дом для Голландії та Іспанії. 
Після революції 1870 у Франції 
С. був відряджений у Париж як 
уповноважений Генеральної ради 
для керівництва місцевими секція¬ 
ми Інтернаціоналу. Брав активну 

участь у Паризькій комуні 1871 
(входив до Комісії праці та обмі¬ 
ну). Після падіння Комуни повер¬ 
нувся до Великобританії. Був де¬ 
легатом Лондонської конференції 
(1871) і Гаагського конгресу (1872) 
1-го Інтернаціоналу, на яких під¬ 
тримував лінію К. Маркса в бо¬ 
ротьбі проти анархістів. У 1873— 
74 — член Британ. федеральної 
ради 1-го Інтернаціоналу. 
СбЧЕНОВ Іван Михайлович 
[1 (13).VIII 1829, с. Теплий Стан, 
тепер с. Сєченово Сєченовського 
р-ну Горьк. обл.— 2 (15).ХІ 1905, 
Москва] — рос. природодослід¬ 
ник, засновник вітчизняної фізіо¬ 
логії і матеріалістичної психоло¬ 
гії, почесний акад. Петерб. АН 
(з 1904; чл.-кор. з 1869). Закін¬ 
чив Гол. військово-інженерне учи¬ 
лище в Петербурзі (1848) і мед. ф-т 
Моск. ун-ту (1856). Працював 
(1856—60) в лабораторіях І. Мюл- 
лера, Е. Дюбуа-Реймона (Берлін), 
Г. Гельмгольца (Гейдельберг), К. 
Людвіга (Відень) та ін. У 1860 
захистив докторську дисертацію. 
Професор Медико-хірургічної ака¬ 
демії в Петербурзі (1860—70), 
Новоросійського ун-ту в Одесі 
(1871—76), Петерб. ун-ту (1876— 
88), приват-доцент, а потім про¬ 
фесор Моск. ун-ту (1889—1901). 
У 1901 вийшов у відставку, про¬ 
довжував читати лекції на Вищих 
жіночих курсах (до 1903) і на Пре- 
чистенських курсах для робітни¬ 
ків (1903—04). Особливе значення 
для науки мають праці з фізіоло¬ 
гії нервової системи, які лягли 
в основу вчення про вищу нервову 
діяльність. С. вперше було показа¬ 
но, що нервові и^нтри мають не 
тільки збуджуючий, але й гальмів¬ 
ний вплив на діяльність органів, 
і що в діяльності мозку процес 
гальмування відіграє таку ж важ¬ 
ливу роль, як і процес збудження. 
Крім того, С. відкрив і вивчив 
явища післядії й підсумовування 
збудження в нервових центрах, 
стан в них тонічного збудження і 
показав роль цих процесів у діяль¬ 
ності центральної нервової систе¬ 
ми. Обгрунтування С. положення, 
що всі акти свідомого і несвідомого 
життя за походженням є рефлек¬ 
си, було важливим вкладом в реф¬ 
лекторну теорію і сприяло значно¬ 
му її пощиренню серед фізіологів, 
неврологів та психологів. У пра¬ 
цях «Рефлекси головного мозку», 
«Кому і як розробляти психоло¬ 
гію», «Елементи думки» та «Вра¬ 
ження і дійсність» С. обгрунтував 
положення про рефлекторне по¬ 
ходження психіч. діяльності і те, 
що в її основі лежать матеріальні 
фізіол. процеси. На основі деталь¬ 
ного аналізу С. прийшов до вис¬ 
новку, що такі психічні процеси, 
як сприймання, відчуття, мис¬ 
лення, помаять та мовлення, є 
проявом рефлекторної аналітико- 
синтетичної діяльності мозку. Цін¬ 
ні дані одержав С. при вивченні 
газів крові та газообміну. Він впер¬ 
ше здійснив повне вилучення газів 
із крові та визначив кількість їх 
у сироватці крові та еритроцитах 
1 показав, що вуглекислота міс¬ 
титься в еритроцитах не тільки у 
вигляді бікарбонату, але й в стані 
нестійкого сполучення з гемогло¬ 
біном, що еритроцити беруть 
Згчасть у перенесенні вуглекислоти 

від тканин до легенів. Дані, одер¬ 
жані С. при вивченні газообміну в 
легенях в умовах нормального та 
зниженого тиску, стали основою 
вивчення дихання людини в умо¬ 
вах польоту, що дає підставу вва¬ 
жати С. засновником авіаційної 
та космічної фізіології. Значний 
внесок зробив С. у фізіологію пра¬ 
ці. Він виконав цінні роботи з 
природи стомлюваності, обгрунту¬ 
вав доцільність 8-годинного робо¬ 
чого дня, довів ефективність ак¬ 
тивного відпочинку. 
Матеріалістичні погляди С. у фі¬ 
лософії і природознавстві, його 
прогрес, сусп.-політ, переконання 
склалися під впливом революц.- 
визвольного руху 40—60-х рр., 
революц.-демократичної ідеології, 
особливо М. Г. Чернишевського, 
У своїх творах С. обстоював корін¬ 
не положення матеріалістичної фі¬ 
лософії про первинність матерії і 
вторинність свідомості, матеріаль¬ 
ну єдність світу, об’єктивність його 
законів, проводив ідею висхідного 
розвитку природи. Відкриття С. 
в галузі фізіології вищої нервової 
ДІЯЛЬНОСТІ були природничо-наук. 
обгрунтуванням матеріалістично¬ 
го розв’язання таких питань тео¬ 
рії пізнання, як питання про дже¬ 
рело знань, про пізнаванність 
світу та його закономірностей, про 
об’єктивний зміст знань тощо. 
С. вів непримиренну боротьбу про¬ 
ти ідеалізму, рішуче виступав про¬ 
ти віталізму, агностицизму, ра¬ 
сизму. З позицій детермінізму 
(див. Детермінізм та індетермі¬ 
нізм) викривав ідеалістичне вчен¬ 
ня про свободу волі, антинауко- 
вість релігійно-ідеалістичних уяв¬ 
лень про незалежність «душі» від 
тіла. Зробив значний вплив на 
розвиток природознавства і мате¬ 
ріалістичної філософії в Росії, 
зокрема на Україні. На батьків¬ 
щині С. вченому споруджено пам’¬ 
ятник; його ім’ям названо 1-й 
Моск. мед. ін-т (1955), Ін-т еволю 
ційної фізіології та біохімії АН 
СРСР (1956); встановлено пре 
мію ім. С., що присуджується АН 
СРСР за видатні дослідження з 
фізіології. 
Те.: Избранньїе произведения, т. 1 — 
2. М.—Л., 1952—56; Рефлекси го¬ 
ловного мозга. М., 1961. 
Літ.: Коштоянц X. С. Великий ро¬ 
сійський фізіолог Іван Михайлович 
Сєченов. К., 1951; Березовский В. А. 
Йван Михайлович Сеченов. К., 1981. 

^ П. М. Сєрков. 

СИБАРИТ (грец. ХоРаріхлс) — 
зніжена, розбещена розкошами лю¬ 
дина. Назва походить від давньо- 
грец. колонії в Пд. Італії — Сіба- 
ріс, де пануюча верхівка відзна 
чалася розкішним життям і тге- 

робством. 
СИБІР — частина азіатської тер. 
СРСР, обмежована Уральськими 
горами на Зх., хребтами тихо¬ 
океанського узбережжя — на Сх., 
Пн. Льодовитим ок.— на Пн., 
вододілами річок басейнів Обі 
та Арало-Каспійського, пд. кордо¬ 
ном СРСР з МНР та КНР — на 
Пд. Площа бл. 10 млн. км^ (45% 
площі СРСР). У межах С.— Бу¬ 
рят. АРСР, Тув. АРСР, Якут. 
АРСР, Алт. та Краснояр. краї, 
Тюмен., Кург., Омська, Новосиб., 
Том., Кемер., Ірк. і Читин. облас¬ 
ті РРФСР (див. окремі статті). 
Про природні умови С. див. ст. 

СИБІР 

Володимир Олександ¬ 
рович Сєров. 

О. М. Сєрс'В 

Т. М. Сєчеиов. 

10 УРЕ. т. 10 
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СИБІР 

Валентин Олександ¬ 
рович Свров. Портрет 
Є. О. Красильщикової. 
1906. Київський музей 
російського мистецтва. 

Володимир Олександ¬ 
рович Сєров. Парти¬ 
занський загін Денисо- 
ва. Ілюстрація до рома¬ 
ну Л. М. Толстого 
•«Війна і мир». Аква¬ 
рель. 1951. 

Західний Сибір і Східний Сибір. 
Як істор. район С. включає Дале¬ 
кий Схід СРСР. 
Населення С. разом з Далеким 
Сходом — ЗО млн. чол.; без Да¬ 
лекого Сходу — 23,8 млн. чол. 
(на 1.1 1982). Міське нас.— 69%. 
Основна частина населення С. і 
Далекого Сходу — росіяни (23 706 
тис. чол.; тут і нижче 1979, 
перепис), які разом з українцями 
(1107 тис. чол.) і білорусами 
(219 тис. чол.) становлять 89,5% 
всього населення. Це основна части¬ 
на жителів усього регіону, а також 
більшість сільського населення 
серед, і пд. частини С. (особливо 
на території вздовж Транссибір¬ 
ської залізниці і БАМу); живуть 
вони також у всіх пн. областях. 
Найбільше українців живе на Пд. 
Приморського краю, в Омській 
і Оренбурзькій областях, білору¬ 
сів — на Пд. Красноярського краю, 
в Іркутській і Кемеровській обла¬ 
стях. 
Корінні жителі С. (1,2 млн. чол.— 
3,6% всього населення) розселені 
на значних територіях тайги і 
тундри. За культурно-госп. особ¬ 
ливостями вони поділяються на 
дві осн. групи: скотарсько-земле¬ 
робські народи (осн. частина яку¬ 
тів, бурятів і всі народи Пд. С.) 
і т. 3. народи Пн., які займають¬ 
ся переважно оленярством {нен¬ 
ці, оберегові» чукчі), мисливством 
(більшість народів тайги), або ри¬ 
бальством {нівхи). За мовною оз¬ 
накою народи С. поділяються на 
ряд груп. До фінно-угорської гру¬ 
пи належать (20,9 тис. чол.) 
і мансі (7,6 тис.), які живуть у 
межиріччі Обі та Єнісею. Само¬ 
дійськими мовами говорять ненці 
(29,9 тис.), нганасани (0,9 тис.) і 
селькупи (3,6 тис.), які населяють 
тундру на Зх. від р. Хатанги і 
частину тайги межиріччя Обі та 
Єнісею. З тюркомовних народів 
у С. живуть якути (328 тис.) і 
долгани (5,1 тис.) в Якут. АРСР, 
а також хакаси (70,8 тис.), июрці 
(16 тис.), тофалари (0,8 тис.) і 
тувинці (166 тис.) в гірських ра¬ 
йонах Пд. С. До монголомовних 
народів належать буряти (352,6 
тис.), які заселяють більшу части¬ 
ну Бурят. АРСР і окремі райони 
Іркутської і Читинської областей. 
Мовами тунгусо-маньчжурської 
групи говорять евенки (27,5 тис.), 
евени (12,3 тис.), негідальці (0,5 
тис.), нанайці (10,5 тис.), ульчі 
(2,6 тис.), орочі (1,2 тис.) і уде¬ 
гейці (1,6 тис.), які живуть на ве¬ 
ликій території від Єнісею до Ти¬ 
хого ок. і від узбережжя Льодови¬ 
того ок. до пд. кордонів С. До 
ескімосько-алеут. сім’ї мов нале¬ 
жать мови ескімосів (1,5 тис.) і 
алеутів (0,5 тис.), які живуть на 
узбережжі Чукотського п-ова і на 
Командорських о-вах. Палеоазі¬ 
атськими мовами говорять чукчі 
(14,0 тис.), коряки (7,9 тис.), 
ітельмени (1,4 тис.) і юкагіри 
(0,8 тис.), які живуть на крайньо¬ 
му Пн. Сх. Далекого Сходу, а та¬ 
кож нівхи (4,4 тис.) — у пониззі 
Амуру і на о. Сахалін, кети (1,1 
тис.) — у бас. серед, течії Єнісею. 
З ін. народів у Серед, і Пд. С. 
живуть татари (497 тис., у т. ч. 
бл. 100 тис. т. 3. сибірських татар, 
решта — вихідці з Європ. частини 
СРСР); на Пд. Зх. С.— німці 

(465 тис.); на кордоні з Каз. РСР— 
казахи (104 тис.); в деяких райо¬ 
нах Далекого Сходу — корейці 
(53 тис.). Невеликими групами в 
усіх краях і областях С. живуть 
чуваші (128 тис.), мордва (99 тис.), 
євре"’ (54 тис.), удмурти (23 тис.), 
башкири (22 тис.). 
Історія. Найдавніші сліди викоп¬ 
ної людини на тер. С. належать 
до ранньої пори палеоліту (Ула- 
лінська стоянка на Алтаї). Пізнім 
палеолітом датують стоянку Маль¬ 
та в Сх. С. Неоліт С. представ¬ 
ляють байкальські неолітичні 
культури, частина пам’яток амур- 
ськоі неолітичної культури. Мід¬ 
ний вік у С. характеризують, зо¬ 
крема, пам’ятки афанасьєвської 
культури, бронзовий вік — па¬ 
м’ятки андроновськоі культури. 
Про госп.-культур, розвиток кочо¬ 
вих племен раннього залізного ві¬ 
ку свідчать знахідки з Аржансь- 
кого кургану, Пазирикських кур¬ 
ганів. Унікальними пам’ятками 
культури того часу є т. з. орхоно- 
енісейські написи. Відомий мо¬ 
гильник родоплемінної знаті єні¬ 
сейських киргизів — Копьонсь- 
кий Чаатас. У 1-му тис. до н. е. ви¬ 
никли союзи племен, перші дер¬ 
жавні утворення (див. Тюркський 
каганат). У 13 ст. частину С. за¬ 
воював Чінгісхан. В 15 ст. утвори¬ 
лося напівфеод. Сибірське ханст¬ 
во, територію якого після походів 
Єрмака 1581—83 було приєднано 
1598 до Рос. д-ви. Значну роль у 
колонізації С. відіграли рос. зем¬ 
лепрохідці І. І. Ребров, І. Пер- 
фільєв, С. 1. Дежньов, Є. П. Ха- 
оаров. В організованих ними ек¬ 
спедиціях були і українці — су¬ 
путник С. Дежньова С. Журли¬ 
вий, «служилий чоловік» Г. Ки¬ 
сіль та ін. У 18 ст. майже вся тер. 
С. ввійшла до складу Росії, що 
мало позитивне значення для роз¬ 
витку економіки і культури місц. 
народів, хоч вони і зазнавали не¬ 
щадної експлуатації з боку цар¬ 
ських урядовців. Завдяки масо¬ 
вому переселенню рос. селян, які 
тікали в С., рятуючись від кріпос¬ 
ницького гноблення, тут почало 
розвиватися орне землеробство. 
Колоніальна політика царизму що¬ 
до народів С. викликала в 17— 
18 ст. ряд повстань: якутів (1633, 
1636, 1642, 1675—76, 1684), охот- 
ських евенів і евенків (1647, 1667, 
1681), татар, хантів і мансі (1662). 
Учасниками селянської війни під 
проводом О. І. Пугачова 1773— 
75 було багато селян Зх. С. 
З кін. 17 ст. царський уряд вико¬ 
ристовував С. як місце заслання. 
Політ, засланці, серед яких були 
О. М. Радищев, декабристи, ре- 
волюц. народники, а пізніше біль¬ 
шовики, відіграли значну роль у 
культур, розвитку С. Тут від¬ 
бували заслання В. І. Ленін (1897— 
1900 у с. Шушенському), Я. М. 
Свердлов, Ф. Е. Дзержинський, 
Г. К. Орджонікідзе, В. В. Куй- 
бишев та ін. більшовики, діяль¬ 
ність яких мала велике значення 
в розгортанні революц. руху в С. 
Серед засланців було чимало пред¬ 
ставників укр. народу. До С. було 
заслано багато учасників сел. пов¬ 
стань на Україні: Палія повстан¬ 
ня 1702—04, Коліївщини (1768), 
Турбаївського повстання 1789— 
93, бузьких козаків повстання 

1817, повстання під керівництвом 
О. Семенова (1826), керівника ан¬ 
тикріпосницької боротьби селян на 
Поділлі У. Я. Кармалюка. На за¬ 
сланні в С. перебували члени Пд. 
т-ва декабристів І. І. Горбачевсь- 
кий, М. Ф. Лісовський, І. І. Су- 
хинов, О. П. Юшневський, ре¬ 
волюц. демократ письменник П. А. 
Грабовський, революц. народни¬ 
ки — С. М. Богомолець, С. П. Ко¬ 
валик, Є. М. Ковальська, М. Д. Му- 
равський, Я. В. Стефанович, 
члени «Південноросійського сою- 
^ робітників» Ф. І. Кравченко, 
С. Б. Наддачин (див. Наддачини), 
більшовики Г. І. Петровський,^ 
М. О. Скрипник та ін. мім того, 
за царськими указами 1/60 і 1765 
поміщики дістали право засилати 
на поселення в С. селян без будь- 
якого судового розгляду. Тому 
в 18—19 ст. у С. оселилося чимало 
селян з Росії та України. Пере¬ 
селення російських і особливо укр. 
селян посилилося після сел. ре¬ 
форми 1861, а також унаслідок 
столипінської аграрної реформи. 
Протягом 1885—1914 до С. виї¬ 
хало з України 1742 тис. селян 
(багато переселенців, потрапивши 
в тяжкі умови, повернулося на 
Україну). Наприкінці 19 — на 
поч. 20 ст., особливо в зв’язку 
з будівництвом Сибірської 3-ЦІ, 
в С. розвивалася капіталістична 
пром-сть (золотодобувна, кам’яно¬ 
вугільна, харчова). В 2-й пол. 
19 ст. в С. відбулися перші робітн. 
страйки. Наприкінці 90-х рр. 19 
ст. виникли місц. с.-д. орг-ції, які 
1901 об’єдналися в Сибірський с.-д. 
союз ленінсько-іскрівського на¬ 
пряму. Під час революції 1905— 
07 робітники С. страйкували в січ¬ 
ні 1905, брали участь у Жовтнево¬ 
му всеросійському політичному 
страйку 1905. Створені 1905 Ради 
робітн. депутатів очолили збройні 
повстання в Красноярську і Читі 
(див. ^Красноярська республікам, 
<Читинська республікам). Робіт¬ 
ничий рух посилився в зв’язку з 
Ленським розстрілом (1912). В 
листопаді 1917 — лютому 1918 
в С. встановлено Радянську вла¬ 
ду. Навесні 1918 на територію 
С. вторглися війська япон., амер., 
англ. та ін. інтервентів, у трав¬ 
ні спалахнув контрреволюц. че¬ 
хословацького корпусу заколот 
1918. В листопаді 1918 в С. вста¬ 
новилася військ, диктатура бі¬ 
логвардійського адмірала Колча- 
ка. В 1919 Червона Армія при під¬ 
тримці партизан, загонів, трудя¬ 
щих С. розгромила колчаківщи¬ 
ну. Наприкінці 1920 білогвардійсь¬ 
кі банди було вигнано із Забай¬ 
калля, 1922 — з Далекого Сходу. 
За роки Рад. влади С. став одним 
з найрозвинутіших пром. і агр. 
районів СРСР. Раніше пригнобле¬ 
ні народи С. ліквідували свою 
екон. і культур, відсталість, ді¬ 
стали власну державність, утво¬ 
ривши авт. республіки, а також 
авт. області — Горно-Алтайську 
а. о., Хакаську а. о., авт. округи — 
Агинський Бурятський, Евенкій¬ 
ський, Коряцький, Таймирський, 
Усть-Ординський, Бурятський, 
Ханти-Мансійський, Чукотський, 
Ямало-Ненецький (див. окремі 
статті). Під час Великої Вітчиз 
няної війни 1941—45 трудящі 
С. разом з усім рад. народом би- 
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лися проти нім.-фашист, загарб¬ 
ників. Багато воїнів-сибіряків бра¬ 
ло участь у Московській битві 
і941—42, у визволенні укр. зе¬ 
мель, зоїфема в битві за Дніпро 
1943. В С. працювало багато ева¬ 
куйованих з України підприємств, 
культур, і наук, закладів. Після 
визволення тер. УРСР від нім.- 
фашист. загарбників трудящі С. 
допомагали укр. народові від¬ 
будовувати г-во республіки. Мо¬ 
лодь з України брала участь в 
освоєнні цілинних земель на Пд. 
С., працювала і працює на найбіль¬ 
ших новобудовах С.— будівництві 
Братської ГЕС, Красноярської 
ГЕС, Саяно-Шушенської ГЕС, Бай- 
кало-Амурської магістралі. 
Господарство. С. відзначається ве¬ 
ликими тер. відмінностями при¬ 
родних умов і ресурсів: мінераль¬ 
но-сировинних, водних (зокрема, 
гідроенергетичних), лісових та зе¬ 
мельних. На базі освоєння цих ба¬ 
гатств С. за останнє десятиріччя 
перетворився на один з найбіль¬ 
ших економічно розвинутих ре¬ 
гіонів з добре виявленою спеціа¬ 
лізацією в загальносоюзному тер. 
поділі праці. С.— значний ви¬ 
робник і постачальник палива, мі¬ 
неральної сировини, кольорових 
металів, продукції машинобуду¬ 
вання, хім., лісової, деревообр. та 
буд. матеріалів пром-сті. На най¬ 
більших ріках С.— Обі, Ангарі, 
Єнісеї споруджено великі ГЕС — 
Новосибірську, Іркутську, Брат¬ 
ську ГЕС та Красноярську ГЕС, 
будуються (1982) Саяно-Шушен- 
ська ГЕС та Богучанська ГЕС. У 
Зх. Сибіру розробляються поклади 
нафти та природного газу (див. 
Західно-Сибірська нафтогазонос¬ 
на провінція), що значною мірою 
впливає на дальший розвиток па- 
ливно-енерг. комплексу країни. На 
базі коксівного вугілля та заліз, 
руди тут створено 3-ю металург, 
базу СРСР. С. дає бл. 8% вало¬ 
вої продукції с. г. країни, значна 
його частина в загальносоюзному 
вироби, зерна, картоплі, м’яса, 
вовни та мол. продуктів. Велика 
увага приділяється розвитку всіх 
видів транспорту, особливо заліз¬ 
ничного. Діє Транссибірська ма¬ 
гістраль, будується Б айкало-Амур¬ 
ська магістраль, яка сприятиме 
освоєнню природних багатств но¬ 
вих районів Сх. Сибіру. Збудовано 
сітку трубопроводів (нафтопрово¬ 
ди: Александровськ—Анжеро-Суд- 
женськ, Сургут — Александров- 
ське — Красноярськ — Іркутськ, 
Усть-Балик — Омськ — Павлодар, 
Шаїм — Тюмень — Челябінськ; 
газопроводи: Уренгой — Торжок 
та ін.), порти (Діксон, Дудін- 
ка, Ігарка та ін.). Відповідно до 
рішень XXVI з’їзду КПРС у С. 
намічено дальше швидке зростан¬ 
ня видобутку нафти і газу, освоєн¬ 
ня нових родовищ, введення в дію 
п’яти магістральних газопроводів 
Зх. Сибір — Центр, газопроводу 
Уренгой — Ужгород та ін. Перспек¬ 
тиви розвитку продуктивних сил 
С. пов’язані з формуванням най¬ 
більших тер.-виробничих комп¬ 
лексів союзного значення: Серед- 
ньообського, Саянського, Брат¬ 
сько Усть-Ілімського, Нижньоан- 
гарського, Верхньоленського, Пн.- 
Байкальського та Пд.-Якутського, 
утворення останніх пов’язане з 

будівництвом Байкало-Амурської 
магістралі. 
Літ.: Народи Сибири. М.—Л., 1956; 
Воробьев В. В. Население Восточной 
Сибири (современная динамика и во- 
проси прогнози рования). Новоси- 
бирск, 1977; Гранберг А. Г. Сибирь 
в народнохозяйственном комплексе. 
<«9кономика и организация промиш- 
ленного произв(^ства», 1980, № 4; 
АганбегянА., Иорагимова 3. Сибирь 
не понаслишке. М., 1981; Брук С. И. 
Население мира. Зтнодемографичес- 
кий справочник. М., 1981. 

К. М. Місевич 
(заг. відомості, господарство), 

С. І. Брук (населення). 
СИБГРКА — гостре інфекційне 
захворювання тварин і людини, що 
спричинюється СПОрОЗГГВОрЮЮЧОЮ 
паличкою Васіїїиз апіЬгасіз. Її 
спори мають дуже високу стійкість: 
у воді вони зберігаються роками, 
у землі —десятиріччями. Збудника 
С. одним з перших вивчив і описав 
російський вчений С. С. Андрі- 
євський під час епідемії 1786—88 
в Росії (він запровадив і назву 
хвороби за місцем її вивчення); 
грунтовно вивчав С. у тварин рос. 
вчений X. Г. Бунге. Для л ю д и - 
н и осн. джерелом інфекції є хворі 
на С. тварини. Тому здебільшого 
на С. хворіють люди, які догляда¬ 
ють за тваринами або зв’язані з 
процесом обробки тваринної сиро¬ 
вини (шкури, вовни); рідше за¬ 
раження відбувається через сирі 
або погано проварені харчові про¬ 
дукти, що їх одержують від хворих 
тварин. Інкубаційний період від 
кількох годин до 6—8 діб. Залеж¬ 
но від місця проникнення збудни¬ 
ка розрізняють шкірну, легеневу 
і шлунково-кишкову форми, при 
шкірній формі збудник проникає 
крізь ушкоджену шкіру — садно. 
Для цієї форми характерні зміни в 
місці заглиблення збудника: з’яв¬ 
ляється червона свербляча пляма, 
яка перетворюється на пухирець; 
після того, як пухирець розрива¬ 
ється, утворюється струп. Місце¬ 
ві явища супроводяться підвищен¬ 
ням т-ри тіла, кволістю, головним 
болем, при переважному уражен¬ 
ні легень хвороба розвивається ду¬ 
же швидко. Супроводиться висо¬ 
кою т-рою, кашлем з виділенням 
кров’янистого мокротиння, болем 
у грудях, дихання утруднене. При 
кишковій формі спостерігаються 
нудота, блювання, переймоподібні 
болі у животі: в одних випадках 
випорожнення рідкі, кров’янисті, 
у інших — затримка їх, здуття 
живота. Лікування: тільки 
в умовах стаціонара. Серед тва¬ 
рин на С. найчастіше хворіють 
травоїдні, рідше свині та м’ясоїд¬ 
ні. Джерело інфекції — хворі тва¬ 
рини, їхні трупи, а також шку¬ 
ри, шерсть, м’ясо та ін. продукти, 
одержані від уражених С. тварин. 
Зараження відбувається через кор¬ 
ми, воду, речі догляду, при уку¬ 
сах кровосисних комах. Інкубацій¬ 
ний період 1—14 днів. При блис¬ 
кавичній формі тварина гине в 
корчах протягом кількох годин, 
при гострій і підгострій — підви¬ 
щується т-ра тіла, прискорюються 
пульс і дихання, стан пригнічений, 
слизові оболонки синюшні, кро¬ 
в’янистий пронос, в різних ді¬ 
лянках тіла виникають запальні 
набряки. Хроніч. перебіг буває 
частіше у свиней у вигляді ангі¬ 
ни і фарингіту. Заходи бо¬ 

ротьби: при підозрі на С. ка¬ 
тегорично забороняється розтин 
трупів загиблих тварин. При вияв¬ 
ленні С. г-во карантинують, хво¬ 
рих тварин ізолюють і лікують, 
приміщення дезинфікують, трупи 
спалюють, решту поголів’я іму¬ 
нізують. Щоб запобігти захворю¬ 
ванню на С., проводять загально- 
профілактич. заходи і протисибір- 
кові щеплення. 

Ю. Я. Полулях (С. у тварин). 

СИБІРСЬКА ГІРСЬКА КОЗА, 
тек (Сарга хіЬігіса) — вид роду 
гірських кіз. Поширена в горах 
Пд. Сибіру, Центр, і Серед. Азії. 
Довж. тіла самця до 160 см, вис. 
в холці до 100 см, маса до 100 
кг, довж. хвоста до 18 см; самки 
менші. Роги з горбками на перед¬ 
ній стороні, масивні, шаб леви дно 
загнуті назад, довж. (по згину) до 
40 см у самки і до 130 см у самця. 
Забарвлення від білувато-сірого 
до коричнювато-бурого. Трима¬ 
ється групами, рідше стадами. 
Гін у листопаді — січні; у квітні — 
червні самка народжує 1—2 ко¬ 
зенят. С. г. к. використовують для 
гібридизації з козами свійськими. 
Об’єкт мисливства, чисельність 
скорочується. Потребує охорони. 
СИБІРСЬКА ПЛАТФбРМА — 
давня, відносно стійка ділянка 
земної кори в азіатській частині 
СРСР. У будові С. п. виділяють 
два структурні поверхи. Нижній 
поверх (давній фундамент плат¬ 
форми) складений із зім’ятих у 
складки кристалічних порід до¬ 
кембрію — гнейсів, мігматитів, 
кварцитів, гранітів, діабазів, ам¬ 
фіболітів тощо. Поверхня криста¬ 
лічного фундаменту С. п. нерівна, 
що пов’язано з його блоковою бу¬ 
довою. Фундамент на окремих ді¬ 
лянках виходить на поверхню, 
утворюючи виступи (Анабарський 
масив, Алданський щит, Прибай- 
кальське й Сх.-Саянське крайові 
підняття та ін.). Виступи фунда¬ 
менту розділені западинами, в 
яких кристалічні породи опущені 
на глибини місцями до 10 000— 
12 000 м і переіфиті осадочними 
відкладами. Найбільші з них Ві- 
люйська і Тунгуська синеклізи, 
Кансько-Ангарська западина, Анга¬ 
ро-Ленський прогин та ін. Верх, по¬ 
верх С. п. складається з осадочних 
гірських порід. Осадочний чохол 
представлений геол. відкладами 
ВІД протерозойського до антропо¬ 
генового віку включно. Вони за¬ 
лягають в цілому горизонтально, 
на окремих ділянках різною мі¬ 
рою дислоковані (див. Дислока¬ 
ції в геології). З породами криста¬ 
лічного фундаменту С. п. пов’яза 
ні родовища слюди, золота, заліз, 
і поліметалевих руд, п’єзокварцу, 
апатиту; з відкладами осадочного 
чохла — вугілля (Іркутський ву¬ 
гільний басейн, Ленський вугіль¬ 
ний басейн, Південно-Якутський 
вугільний басейн), кам. солі, мар¬ 
ганцю, фосфоритів, розсипного зо¬ 
лота, алмазів та ін. корисних ко¬ 
палин. 
Літ.: Обручев В. А. Геология Сибири, 
т. 1—2. М. —Л., 1935 — 36; Геология 
Сибирской платформи. М., 1966. 

І. І. Чебаненко. 

СИБГРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АН 
СРСР — один з наук, центрів Рад. 
Союзу. Засн. 1957. Об’єднує нау¬ 
кові установи Академії, розміщені 

СИБІРСЬКЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 

АН СРСР 

Сибірська гірська 
коза: 
1 — самець; 
2 — самка. 

10^ 
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СИБІРСЬКЕ 
ХАНСТВО 

Г. Ф. Сивков. 

Сивіла Кумська. 
Мікеланджело. Фреска 
Сікстинської капели. 
Ватікан. 

в Сибіру та на Далекому Схо¬ 
ді. С.. в. АН СРСР має 5 філіа¬ 
лів: Бзфятський (м. Улан-Уде), 
Східно-Сибірський (м. Іркутськ), 
Красноярський (м. Красноярськ), 
Томський (м. Томськ) та Якутсь¬ 
кий (м. Якутськ). До складу С. в. 
АН СРСР входять 43 ін-ти, 20 ін. 
наук, установ і орг-цій. Теор. та 
експериментальні дослідження С. 
в. спрямовані на розв’язання най¬ 
важливіших проблем і успішний 
розвиток виробничих сил Сибіру 
та Далекого Сходу. Керівним ор¬ 
ганом С. в. є його Президія. 
Постійне місцеперебування Пре¬ 
зидії — Новосибірськ. Президію 
відділення очолює голова, який од¬ 
ночасно є віце-президентом АН 
СРСР. С. в. підпорядковане Пре¬ 
зидії АН СРСР і Раді Міністрів 
РРФСР. ^ В. М. Пелих. 

СИБГРСЬКЕ ХАНСТВО, Сибір¬ 
ський юрт. Сибірське царство — 
феод, держава, що виникла в кінці 
15 ст. в результаті розпаду Золо¬ 
тої орди. Центр — Чингі-Тура 
(тепер м. Тюмень), згодом — Каш- 
лик. Населяли його т. з. сибірські 
татари, а також ханти, мансі, 
зауральські башкири та ін. Осн. 
заняття сибірських тат^ — кочо¬ 
ве скотарство, землерооство і ре¬ 
месло, на Пн.— мисливство, ри¬ 
бальство, а також оленярство. 
Значна роль належала торгівлі. 
Населення сплачувало на користь 
хана щорічний ясак і поповнювало 
феод, ополчення. Феод, відносини 
в С. X. перепліталися з пережитка¬ 
ми патріархально-родових відно¬ 
син. На чолі С. X. стояв хан. Держ. 
устрій мав напіввійськ. характер. 
Офіц. релігія — іслам. У 1555 хан 
Єдигер визнав васальну залеж¬ 
ність від Москви. Однак 1572 
хан Кучум виступив проти Росії. 
В 1582 Єрмак поклав початок при¬ 
єднанню С. X. до Росії, що завер¬ 
шилося в кін. 16 ст. Приєднання 
С. X, до Росії прискорило розви¬ 
ток феод, відносин у народів Зх. 
Сибіру, сприяло піднесенню їхніх 
продуктивних сил і зближенню з 
рос. народом. 
Літ.: История Сибири с древнейших 
времен до наших дней. т. 1. Л.. 1968. 

сибГрський кедр — народна 
назва кедрової сосни сибірської 
(Ріпи? 8ІЬігіса). Див. Кедрова 
сосна. 
сибГрцев Микола Михайлович 
[1 (13). II 1860, Архангельськ — 
20.VII (2.УІП) 1900, Уфа] — рос. 
грунтознавець, учень і сподвиж¬ 
ник В. В. Докучаєва. В 1882 за¬ 
кінчив Петербурзький ун-т і був 
залишений у ньому для роботи. З 
1894 — зав. кафедрою, професор 
Новоолександрійського ін-ту с. г. 
і лісівництва (тепер Харківський 
с.-г. ін-т). Провів обстеження 
грунтів ряду губерній Європ. Ро¬ 
сії. В 1892 брав участь в експеди¬ 
ції Докучаєва па Україні і Пд. 
Росії. Разом з Докучаєвим розро¬ 
бив генетичну класифікацію грун¬ 
тів, склав бонітувальну шкалу 
для оцінки агрономічних власти¬ 
востей грунту, автор підручника 
«Грунтознавство» (1899, вид. З, 
1914). 
СИБІРЯКІВ Олександр Михай¬ 
лович [26.IX (8.Х) 1849, Іркутськ— 
1893] — рос. золотопромисловець, 
дослідник Сибіру. Освіту здобув 
у Цюріхському політехнікумі, ор¬ 

ганізував і фінансував наскрізне 
плавання Північним морським 
шляхом на судні «Вега» під керів¬ 
ництвом Н. А. Норденшельда 
(1878—79), а також видання праць 
з історії Сибіру. В 80-х рр. брав 
участь у плаваннях по Бареицово- 
му та Карському морях. Автор 
праць, присвячених Сибіру. Ім’ям 
С. названо острів у Карському м. 
1 криголам. 
сиваське (до 1935 — Різдвян- 

ське) — селище міського типу Но- 
вотроїцького р-ну Херсон, обл. 
УРСР, за 19 км від залізнич. ст. 
Партизани. 5,5 тис. ж. (1982). 
2 консервні з-ди, 2 колг. цехи по 
переробці олійних культур, 2 мли¬ 
ни, відділення Новотроїцької рай- 
сільгосптехніки, будинок побуту. 
2 середні школи, лікарня, 2 бу¬ 
динки культури, кінотеатр, З б-ки. 
Відоме з 1816, с-ще міськ. типу — 
3 1960. 
СИВАЧ£НКО Микола Єфремо- 
вич (н. 22.XI 1920, с. Ямпіль, те¬ 
пер Катеринопільського р-ну Чер¬ 
кас. обл.) — укр. рад. літературо¬ 
знавець, чл.-кор. АН УРСР (з 
1967). Член КПРС з 1948. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Закін¬ 
чив Київ, ун-т (1947). В 1947—64 
і з 1973 — наук, співробітник 
Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН 
УРСР. В 1964—73 — директор Ін-ту 
мистецтвознавства, фольклору і 
етнографії ім. М. Т. Рильського АН 
УРСР. Досліджує питання історії 
укр. дожовтневої л-ри (творчість 
Г. Сковороди, І. Котляревського, 
Марка Вовчка, С. Руданського, 
А. Свидницького, Панаса Мирно¬ 
го, П. Грабовського та ін.), текс¬ 
тології і фольклористики. Брав 
участь у підготовці двотомної «Істо¬ 
рії української літератури», т. 1 
(1954) і восьмитомної «Історії ук¬ 
раїнської літератури» (1967—71). 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Історія створення роману «Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?». К., 1957; 
Анатолій Свидницький і зародження 
соціального роману в українській лі¬ 
тературі. К., 1962; Корифей україн¬ 
ської прози. Нарис творчості Панаса 
Мирного. К., 1967; Леонід Глібов. 
Дослідження і матеріали. К., 1969 
[в співавт.]; Літературознавчі та фоль¬ 
клористичні розвідки. К., 1974; Сту¬ 
дії над гуморесками Степана Рудан¬ 
ського. К.. 1979. ф. К. Сарана. 

СИВАЧЄНКО Тамара Порфи- 
ріївна (н. 5.x 1923, с. Єкатеринів- 
ка Ліскинського р-ну Ворон, 
обл.) — укр. рад. лікар-радіолог, 
доктор мед. наук (з 1967), профе¬ 
сор (з 1968), засл. діяч науки УРСР 
(з 1979). Член КПРС з 1953. 
Закінчила Київський мед. ін-т 
(1947). З 1966 — зав. кафедрою 
мед. радіології Київ, ін-ту удо¬ 
сконалення лікарів. Осн. наук, 
праці присвячені вивченню питань 
оптимізації радіонуклідної діаг¬ 
ностики і променевої терапії; роз¬ 
робці і модернізації радіоелектрон¬ 
ної апаратури для радіонуклідної 
діагностики. Нагороджена 2 орде¬ 
нами «Знак Пошани». Державна 
премія УРСР, 1972. 
сивАш, Гниле море — мілковод¬ 
на затока на Зх. Азовського м., бі¬ 
ля берегів Крим, і Херсон, облас¬ 
тей УРСР. Від моря відокремле¬ 
ний вузькою Арабатською Стріл¬ 
кою, сполучений з ним Геніче- 

ською протокою. Береги дуже роз¬ 
членовані мілководними затоками. 
Чонгарський п-ів розділяє С. на 
дві частини — Західний С. і Схід¬ 
ний С. Глиб, невеликі, макс.— 
3,2 м. Площа нестала, змінюється 
від 2400—2500 км^ до 2700 км^. 
Коливання рівня С. пов’язане з 
нагонами води з Азовського м., 
викликаними пн.-сх. вітрами. Ха¬ 
рактерні т. 3. засухи — рівні ді¬ 
лянки з потужним шаром відкла¬ 
дів. Дно С. вкрите шаром сірого 
і сіро-зеленого мулу потужністю 
8—10 м (Зх. С.) і до 15 м (Сх. С.). 
Живиться С. переважно водами 
Азовського м., щорічно одержуючи 
бл. 12 млн. т солей. Внаслідок 
їхньої концентрації та інтенсивно¬ 
го випаровування води солоність 
ропи у Зх. С. досягає 230—260%о 
(у Азовському м.— 11 — 14%о). 
З солей найпоширеніші хлористі 
сполуки N3 (до 80%) і (6л. 
10%), сульфат Мй (до 7%), бро¬ 
мистий магній (до 0,23%). Заг. 
кількість солей у С. становить 
200 млн. т. Солі С. — важлива си¬ 
ровина для хім. виробни^ва. На 
базі мінеральних ресурсів озера 
працюють бромний та содовий 
з-ди у Красноперекопську. С. вхо¬ 
дить до складу Азово-Сиваського 
заповідно-мисливського господар¬ 
ства. В районі С. підчас громадян, 
війни відбулась Перекопсько-Чон- 
гарська операція 1920. 

А. М. Оліферов. 
СИВІЛИ (грец. оіЗоХХа, лат. 
ЗіЬуПа, одн.)—у старод. греків, 
римлян та ін. народів легендарні 
віщунки, ішорочиці, які «провіща 
ли» волю богів, пророкували май 
бутнє. Найвідомішою в Старод. 
Римі була т. 3. С. з м. Кум, яка, 
за легендою, зібрала свої пророц¬ 
тва в т. 3. сивілині книги. До об¬ 
разу С. зверталися художники 
(Мікеланджело, Тінторетто, Рем- 
брандт та ін.) і письменники (Вер- 
гілій в «Енеїді», в укр. л-рі — 
І. Котляревський в «Енеїді» та 
ін.^). Див. також Оракул. 
СЙВКА — річка у Івано-Фр. обл. 
УРСР, права притока Дністра. 
Довж. 79 км, площа бас. 595 км^. 
Живлення переважно снігове і 
дощове. Влітку бувають наводки. 
Воду використовують для пром. і 
с.-г. водопостачання. На С.— м. 
Калуш] у бас. річки знайдено зна¬ 
ряддя праці кам’яного віку та по¬ 
ховання бронзового віку. 
СИВКСЗВ Григорій Флегонтович 
(н. 10.11 1921, с. Мартиново, тепер 
Кунгурського р-ну Перм, обл.) — 
рад. військ, льотчик, генерал-ма- 
йор-інженер (1975), двічі Герой 
Рад. Союзу (1944, 1945). Член 
КПРС з 1943. В Рад. Армії з 1939. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 як льотчик, командир 
ланки, ескадрильї, шт^^ман штур¬ 
мового авіац. полку орав участь 
у боях на Пд., Пн.-Кавказ, і 3-му 
Укр. фронтах. Здійснив 247 бо¬ 
йових вильотів. Після війни пра¬ 
цював старшим льотчиком-випро- 
бувачем. У 1952 закінчив Військ.- 
повітр. інженерну академію ім. 
М. Є. Жуковського, згодом — на 
військово-педагогічній роботі в 
тій же академії. Нагороджений 
орденом Леніна, орденом Жовт¬ 
невої Революції, З орденами Чер¬ 
воного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
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СЙВКОВІ (СЬагасігіісІае) — роди¬ 
на птахів ряду сивкоподібних. 
Розміри дрібні і середні (маса 
20—600 г). Голова відносно вели¬ 
ка. Розріз рота майже не заходить 
за основу короткого або середнього 
розміру дзьоба; середня пара ру¬ 
льових пер не довша за решту. 
Передні пальці відносно корот¬ 
кі і товсті, не у всіх видів є задній 
палець. Населюють вологі й сухі 
ділянки відкритих ландшафтів 
(степи, пустелі, тундри). Живлять¬ 
ся С. безхребетними, в т. ч. з твер¬ 
дим хітиновим покривом. Моно- 
гами. Гнізда на землі. Кладку з 
2—4 яєць насиджує у більшості 
видів лише самка протягом 20— 
28 днів. Виводкові птахи. Поши¬ 
рені на всіх континентах, крім 
Антарктиди. В родині — 60 видів 
(32 роди). В СРСР — 18 видів, з 
них на Україні гніздяться З види: 
малий зуйок (СЬагасігіиз сіиЬіиз), 
морський зуйок (СЬ. аіехапбгі- 
пи5), чайка (Уапеїіиз уапеїіиз) 
і 5 зустрічається під час сезонних 
міграцій. С. знищують багато шкід¬ 
ливих комах на луках та полях. 
Центром походження С. вважають 
тропіки Нового Світу. Викопні 
рештки відомі з нижнього олігоце¬ 
ну Європи. Л. о. Смогоржевський. 

сиворАкша — рід птахів ряду 
ракшоподібних. Те саме, що й 
ракгиа. 
СИВ^ЛЯ — гірська вершина в 
Карпатах Українських, найвища 
точка Горганів. Лежить у межи¬ 
річчі р. Ломниці та Бистриці Со- 
лотвинської, в межах Івано-Фр. 
обл. Вис. 1818 м. Складена піс¬ 
ковиками й сланцями. Поширені 
кам. осипища. Схйли до вис. 1470— 
1500 м вкриті переважно хвойними 
лісами, вище — пояс криволісся 
(сосна, вільха). м. М. Койнов. 

СИВУЧ (Еитеїоріаз) — рід ву¬ 
хатих тюленів. Включає єдиний 
вид — сивуч (Е. іиЬаІиз), по¬ 
ширений в субарктичних і холод¬ 
них помірних водах Тихого ок., 
іноді заходить у річки; в тер. водах 
СРСР — переважно на Куриль- 
ських, о-ві Іони, Ямських, Коман¬ 
дорських та ін. о-вах, на сх. бере¬ 
зі Камчатки. Довж. тіла до 385 см, 
маса 1120 кг. Волосяний покрив 
грубий, від темно-жовтуватого до 
бурого кольору. Живляться рибою 
та молюсками. Тримаються С. ста¬ 
дами до кількох сотень голів. 
Влітку на скелястих берегах ут¬ 
ворюють лежбища. Полігами (див. 
Полігамія в біології). В травні — 
липні після бл. 1-річної вагітності 
самка народжує 1 маля. Стате¬ 
возрілими стають у З—5 років. 
Промисл. значення місцеве (вико¬ 
ристовують шкуру, м’ясо, жир). 

, О. П. Корнєєв. 
СИВ!^ШНІ масла — суміш од¬ 
ноатомних спиртів жирного ряду 
(ізомерних амілових, бутилових 
та ін.) з домішками кислот, альде¬ 
гідів та ін. сполук. Утворюються 
при спиртовому бродінні. С. м.— 
оліїста рідина з неприємним за¬ 
пахом, подразнює слизові оболон¬ 
ки дихальних шляхів, отруйна; 
густ. 830—840 кг/м^. Суміш аміло¬ 
вих спиртів, виділену з С. м., за¬ 
стосовують у вироби, амілацетату 
І ізоамілацетату. 
С Й В Ц Е В Дмитро Кононович 
[псевд. — Суорун Омоллон; н. 
1(14). IX 1906, 3-й Жехсогонський 

пасліг, тепер Октябрський насліг 
Алексєєвського р-ну Якут. АРСР] 
— якут. рад. письменник, нар. 
письменник Якут. АРСР (з 1966), 
засл. діяч мистецтв РРФСР і Якут. 
АРСР. Член КПРС з 1966. Дру 
куватися почав 1926. Автор збірок 
оповідань <У квітучій зелені» 
(1933), «Оповідання» (1937), драм 
«Коваль Кюкюр» (1932), «Сайса- 
ри» (1943, 2-а ред. 1958), «Перед 
сходом сонця» (1970), трагедії 
«Айаал» (1940, 2-а ред. 1958), 
лібретто опер, публіцистич. творів. 
Опублікував кілька збірок якут, 
казок у своїй обробці. Твори для 
дітей. Нагороджений 2 орденами 
Трудового Червоного Прапора, ор¬ 
деном «Знак Пошани». 
Те.: Рос. перекл.— Избранное. 
Якутск, 1958. В. Т. Петров. 

СИГ (Соге^опиз) — рід риб род. 
лососевих. Тіло (довж. до 75 см, 
маса до 8 кг і більше) видовжене, 
вкрите порівняно великою лускою. 
Забарвлення однотонне, срібляс¬ 
те, спина темна. Рот невеликий, 
нижній (С. звичайний, муксун, 
чир, вальок), верхній (ряпушки) 
або кінцевий (омуль, пелядь та 
ін.). С. поширені в бас. Пн. Льо¬ 
довитого, Тихого і пн. частини 
Атлантичного океанів. Відомі річ¬ 
кові, озерні і озерно-річкові фор¬ 
ми. Нерест в ЖОВТНІ — грудні, 
інкубація і^и триває до весни. 
Живляться С. безхребетними, ча¬ 
стково рибою та ікрою. Мають ве¬ 
лике промисл. значення. Багато 
С.— об’єкти штучного розведення 
і акліматизації. На Україну С. 
вперше завезені 1929. 
СИГЕТЙНСЬКИЙ (5у 8 іеіупзкі) 
Тадеуш (24.IX 1896, Варшава — 
19.V 1955, там же) — польс. ком¬ 
позитор і хоровий диригент. Син 
письменника А. Сигетинського. Му¬ 
зики навчався приватно у Львові, 
Варшаві, Лейпцігу. Записував, 
вивчав і обробляв муз. фольклор. 
У 1948 організував і очолив польс. 
держ. ансамбль пісні і танцю «Ма- 
зовіие>. Автор опери-балету «Корч¬ 
ма на роздоріжжі», танц. сюїти, 
пісень і танців. 
СИГЙДА Надія Костянтинівна 
[дівоче прізв.— Малаксіано; 1862, 
Таганрог — 8 (20).XI 1889, Кара]— 
революц. народниця. Брала участь 
у діяльності Південноросійської 
орг-ції «Народної волі» (створе¬ 
на 1885 з центром у Катериносла¬ 
ві з метою відновлення <Народпоі 
волі>). На її квартирі в Таганрозі 
було влаштовано підпільну дру¬ 
карню, зберігалися бомби. 23.1 
(4.П) 1886 С. заарештували й 
ув’язнили в Петропавловську фор¬ 
тецю. В грудні 1887 її засудили 
до страти, яку було замінено 
8-річною каторгою; відбувала її на 
Карі. Покінчила життя самогубст¬ 
вом на знак протесту проти сваво¬ 
лі тюремників (див. Карійська 
трагедія 1889). Укр. поет і рево¬ 
люц. демократ П. А. Грабовський 
присвятив їй збірку поезій «Про¬ 
лісок», окремі вірші. 
СИГІЗМ!^НД І (лат. Зівізтип- 
сіиз, нім. Зіебтипсі; 15.11 1368, 
Нюрнберг — 9.ХП 1437, Цнайм, 
тепер Зноймо, ЧССР) — імпера¬ 
тор ^Священної Римської імпе- 
рії> (1410—37), король Угорщини 
(1387—1437), Чехії (1419—21 та 
1436—37). Останній з дин. Люк- 
сембургів. Очолював хрестовий 

похід зх.-європ. феодалів проти 
турків, був розбитий у Нгкопол- 
ській битві 1396. Разом з рим. па¬ 
пою очолював боротьбу феод, ре¬ 
акції проти гуситського револю¬ 
ційного руху. Санкціонував страту 
Я. Гуса. 
СИГІЗМ>^НД II Август (2у8тип1: 
П Аивизі; І.УП 1520, Краків — 
7.УП 1572, Книшин) — король 
польський з 1530 і великий князь 
литовський з 1548. Останній пред¬ 
ставник дин. Ягеллонів. За С. П 
відбулося повернення королю ко¬ 
ронних земель, які було роздано 
магнатам після 1504. В 1564 С. П 
допустив діяльність єзуїтів у 
Польщі. С. 11 проводив ворожу 
політику щодо Росії, ПрОІ'И якої 
Польща виступала у Лівонській 
війні 1558—83. С. П відіграв 
важливу роль в укладенні Люб¬ 
лінської унії 1569. За правління 
С. П на Уіфаїні на о. Мала Хор- 
т»щя було збудовано замок з метою 
зміцнення кордонів і припинення 
втечі укр. селян на Запорізьку Січ. 
У 1572 вперше на польс. держ. 
службу було взято 300 укр. коза¬ 
ків (див. Реєстрові козаки). 
СИГІЗМ!^НД III Ваза (2у8тип1 
III ^Уага; 20.УІ 1566, замок Гріпс- 
гольм, Швеція — ЗО.ІУ 1632, Вар¬ 
шава) — король польський і вели¬ 
кий князь литовський з 1587, ко¬ 
роль шведський 1592—99. Похо¬ 
див з дин. Ваза. В Швеції скину¬ 
тий з престолу протестантським 
дворянством. За правління С. III 
Польща вела війни проти Швеції 
(1600—11, 1617—20, 1621—29), 
Османської імперії (1617, 1620— 
21), брала участь в інтервенції 
проти Росії (1609—18; див. Поль¬ 
ська і шведська інтервенція по¬ 
чатку 17 століття), подала до¬ 
помогу Габсбургам у придущенні 
повстання в Чехії (1618—20). На 
Україні уряд С. III жорстоко 
придушив сел.-козац. повстання 
К. Косинського, С. Наливайка, 
Т. Федоровича та ін. За допомо¬ 
гою Брестської унії 1596 С. III 
намагався добитися полонізації 
України і Білорусії. 
СИТІЛІРІЄВІ (Зі^іИагіасеае) — 
родина викопних плауновидних 
деревоподібних рослин. Відомі з 
відкладів верхнього карбону — 
верхньої Пермі. Мали колоновид- 
ний стовбур заввишки до ЗО м із 
дихотомічно розгалуженою вер¬ 
хівкою. вкритою довгими мечо¬ 
видними листками. На верхівці 
містилися шишки завдовжки 15 
см із спорофілами. С. мали вто¬ 
ринну деревину, вкриту корою, на 
якій сліди відпалих листків утво¬ 
рювали характерні візерунки (осн. 
систематична ознака С.). На Ук¬ 
раїні С. відомі з карбонових від¬ 
кладів Донбасу. Іл. с. 150. 

М. Д. Поплавська. 

СИГНАЛИ ТбЧНОГО ЧАСУ 
(нім. Зі^паІ, франц. 8і8паІ, одн., 
ВІД лат. 5І8пит — знак) — сиг¬ 
нали, що відповідають точному 
часові, визначеному за допомогою 
атомних (див. Квантовий годин¬ 
ник) і астрономічних (див. Годин¬ 
ник астрономічний) приладів, і 
які передають по радіо і телеба¬ 
ченню у певні моменти доби. В 
СРСР С. т. ч. у вигляді 6 коротких 
сигналів передаються широко¬ 
мовними радіостанціями для звір¬ 
ки годинників. Початок останнього 

СИГНАЛИ 
ТОЧНОГО ЧАСУ 

Сивуч. 

Сиг звичайний. 
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СИГНАЛІЗАЦІЯ 

Є. К. Сидоренко. 

Сигілярія (Зібіїїагіа): 
а — стробіл зі споро¬ 
філами. 

сигналу збігається з початком го¬ 
дини. З 1972 С. т. ч. в СРСР пере¬ 
даються в міжнар. координованій 
шкалі атомного часу, узгодження 
якої зі шкалою всесвітнього часу 
здійснюється зсувом хвилинного 
сигналу на 1 с одночасно всіма 
радіостанціями звичайно в кінці 
року. Див. також Служба часу. 
сигналізація — подавання 
умовних знаків (сигналів), якими 
звертають на щось увагу, опові¬ 
щають, передають накази або 
забезпечують двосторонні перего¬ 
вори; умовні знаки й системи 
пристроїв, застосовувані з цією ме¬ 
тою. Розрізняють С. зорову, зву¬ 
кову і тактильну (вона сприйма¬ 
ється дотику органами). За при¬ 
значенням С. буває: попереджу¬ 
вальна, аварійна, викликальна(або 
розшу кувальна), контрольно-роз¬ 
порядча (або оперативна) та пере¬ 
говорна. Сигнальними засобами 
служать знаки дорожні, колійні 
знаки, петарди, прожектори, ра¬ 
діомаяки, світлофори, семафори, 
димові шашки, прапорці, гудки, 
дзвони, ракети, сигнальні лампи 
тощо. С. застосовують у пром-сті 
(див. Диспетчеризація), на транс¬ 
порті (див. також Диспетчерська 
централізація. Залізнична сигна¬ 
лізація, Локомотивна сигналіза¬ 
ція), в енергетиці (див. Мнемоніч¬ 
на схема), на флоті (див. Мор¬ 
ська сигналізація), в авіації, у 
військ, і пожежній справі та ін. 
СИГНАЛЬНІ ПОДРАЗНИКИ, 
ключові подразники — подразни¬ 
ки, що діють на організм вибірко¬ 
во й реакція організму на них знач¬ 
но сильніша, ніж на ін. подразни¬ 
ки; викликають специфічні для 
виду природжені поведінкові реак¬ 
ції. Для сприймання С. п. існують 
відповідні рецепторні апарати 
(див. Рецептори), завдяки чому 
тварини здатні навчатись реагу¬ 
вати на будь-який С. п., якщо 
він передує біологічно важливій 
діяльності організму. Первинною 
формою реакції на С. п. є орієнту¬ 
вальний рефлекс, а основними 
механізмами — умовні рефлекси 
та безумовні рефлекси. 

Г. М. Чайченко. 

СИГНАЛЬНІ системи — систе- 
ми нервових Процесів, ЩО форму¬ 
ються у головному мозку внаслі¬ 
док дії зовнішніх і внутрішніх под¬ 
разнень і забезпечують пристосу¬ 
вання організму до навколишнього 
середовища. Вчення про С. с. ство¬ 
рив І. П. Павлов на основі вивчен¬ 
ня вищої нервової діяльності] він 
же ввів поняття перта сигнальна 
система та друга сигнальна сис¬ 
тема. 
СИГНАТУРА (лат. зі^паїита, від 
5І8ПО — визначаю, позначую) в 
поліграфії — 1) Цифра, 
що означає порядковий номер 
зошита в книзі або журналі. Про¬ 
ставляється на першій сторінці 
кожного зошита (в нижньому лі¬ 
вому кутку) і повторюється з зі¬ 
рочкою на третій сторінці. Слу¬ 
жить для контролю правильності 
комплектування зошитів у книж¬ 
ковий блок. 2) Невелике заглиб¬ 
лення на передній стінці ніжки 
літери. Допомагає правильно виз¬ 
начати (на дотик) положення літе¬ 
ри при ручному складанні, 
сигбв Олексій Олексійович [н. 
15 (28).І 1903, Перм] — укр. рад. 

вчений у галузі металургії, доктор 
тех. наук (з 1964), професор (з 
1966). Член КПРС з 1953. Закін¬ 
чив (1926) Уральський політех. 
ін-т, працював на металург, з-дах 
Уралу. В 1938—44 — в Уральсько¬ 
му філіалі АН СРСР. З 1944 — в 
Ін-ті чорної металургії АН УРСР, 
одночасно викладав у Київ, полі¬ 
тех. ін-ті. З 1963 — в Ін-ті газу 
АН УРСР. Осн. праці — в галузі 
доменного в^обництва й агломе¬ 
рації руд. Держ. премія СРСР, 
1942. л. С. Піоро. 
сидерація (франц. зісІегаНоп) — 
заорювання у грунт зеленої маси 
рослин-сидератів, спеціально ви¬ 
рощених на зелене добриво] агро¬ 
технічний прийом, застосування 
якого забезпечує підвищення ро¬ 
дючості грунту, збагачення його 
на органічну речовину і азот, 
в результаті — зростання врожай¬ 
ності с.-г. культур. Наприклад, 
в районах Полісся і Лісостепу 
України, в Нечорноземній зоні 
СРСР приріст врожаю від засто¬ 
сування С. становить: зерна — 
8—10 ц/га, цукр. буряків — 80— 
85 ц/га, картоплі — 40—60 ц/га. 
В СРСР найпоширеніша С. в Не¬ 
чорноземній зоні (Білорусія, По¬ 
лісся України, Брянська обл. та 
ін.), а також у районах зрошува¬ 
ного землеробства. Особливо ефек¬ 
тивна С. при поєднанні її з внесен¬ 
ням фосфорних і калійних міне¬ 
ральних добрив. Здебільшого си¬ 
дерати підсівають навесні під ози¬ 
мі і приорюють в той же рік, виро¬ 
щують їх і в післяжнивних посі¬ 
вах, а також на парах. Перед при¬ 
орюванням сидератів їх прико¬ 
чують котками польовими водо¬ 
наливними, після заорювання поле 
знову коткують з тим, щоб змен¬ 
шити інтенсивність розкладання 
зеленої маси. 
Літ.: Алексеев Е. К. Зеленое удобре- 
ние в нечерноземной полосе. М., 1959; 
Юхимчук Ф. Ф. Люпин в земледелии. 
К., 1963. Ф. П. Юхимчук. 

СИДЕРЙТ (від грец. аСблрос; — 
залізо), залізний шпат — мінерал 
класу карбонатів. Ре [СОд]. Син- 
гонія тригональна. Густ. 3,89. 
Твердість 3,5—5,0. Колір жовту¬ 
вато-білий, сіруватий, червону¬ 
вато-коричневий, блідо-зелений. 
Блиск скляний, переходить у пер¬ 
ламутровий або шовковистий. В 
СРСР родовища С. є в РРФСР (на 
Уралі), на Україні (на Керчен¬ 
ському п-ові, Закарпатті, в Донба¬ 
сі та ін. районах); за рубежем — 
в Австрії і ФРН. Використовують 
як залізну руду. 
СИДЕРЙЧНИЙ МГСЯЦЬ [від 
лат. зісіиз (зісіегіз) — небесне світи¬ 
ло, зоря] — проміжок часу, протя¬ 
гом якого Місяць здійснює повний 
оберт навколо Землі і займає 
вихідне положення відносно зір. 
Див. Місяць (проміжок часу). 
сидерофГльні елементи 
(від грец. аіблрод — залізо і 
фіХєсо — люблю) — хім. елементи, 
з яких, на думку деяких учених, 
складається ядро Землі. До С. е. 
належать хім. елементи переважно 
УПІ групи періодичної системи 
елементів Д. І. Менделєєва: Ре, 
Со, Мі, Ки, Рб, Оз, Іг, Рі та ін. 
За підрахунками О. Є. Ферсма- 
на, вміст С. е. у земній кулі ста¬ 
новить 37 %. До складпг земної ко¬ 
ри входить за масою ол. 5% залі¬ 

за, 0,02% — ін. С. е. (більщість у 
самородному стані). 
СИДИКБбКОВ Тугельбай [н. 
1 (14).У 1912, аїл Кен-Су, тепер 
Тюпського р-ну Іссик-Кульської 
обл.] — кирг. рад. письменник, 
нар. письменник Кирг. РСР (з 
1968), акад. АН Кирг. РСР (з 
1954). Друкуватися почав 1928. 
Збірки віршів «Боротьба» (1933), 
«Богатирі» (1936), «Поет-соловей» 
(1938) — про життя трудівників. 
Романи «Кен-су» (кн. 1—2, 1937— 
38; перероблений варіант — «Се¬ 
ред гір», кн. 1—2, 1955—58), «Те- 
мір» (1939—40), «Люди наших 
днів» (1948; Держ. премія СРСР, 
1949), присвячені життю колгосп¬ 
ників у Киргизії, дружбі народів, 
зокрема кирг. і українського. Ав¬ 
тор романів «Жінки» (кн. 1—2, 
1966), «Ровесники» (1978), «Доб¬ 
родушний Ийманбай» (1980), «Про¬ 
менисте джерело» (1980), поем, 
оповідань, п’єс. Нагороджений ор¬ 
денами Леніна, Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. 
Те.: У кр. перекл.— Люди наших 
днів. К., 1953; Серед гір, кн. 1—2. 
К., 1962; Рос. перек л.— Среди 
гор, кн. 1—2. М., 1977; Исповедь 
Букетнай. М., 1980. К. Саматов. 
СИДОРЕНКО Дарія Антонівна 
[н. 9 (22).П 1913, Немирів, те¬ 
пер смт Війн, обл.] — укр. рад. 
вишивальниця, засл. майстер нар. 
творчості УРСР (з 1960). Спеціаль¬ 
ної худож. освіти не має. Виши¬ 
ває портрети (В. Маяковського, 
1951; В. І. Леніна, 1953), тематичні 
композиції («К. Брюллов і Т. Шев¬ 
ченко», 1954) і декоративні панно 
(«Орден Перемоги», 1975; «Робо¬ 
тящим умам...», 1981). Твори С. 
зберігаються у Вінн. краєзнавчому 
музеї. Канівському держ. музеї- 
заповіднику «Могила Т. Г. Шев¬ 
ченка». в. М. Ханко. 

СИДОРЕНКО Євгенія Кирилівна 
(26.XII 1886, с. Івановське, тепер 
Рильського р-ну Курської обл.— 
21.11 1981, Київ) — укр. рад. ак¬ 
триса, засл. арт. УРСР (з 1930). 
Після закінчення 1909 Моск. драм, 
курсів (педагоги В. Качалов, Л. 
Леонідов) була зарахована в тру¬ 
пу Московського худож. театру. 
З 1918 постійно працювала в 
укр. театрах: Держ. драм, театрі 
(Київ, 1918), Пертому театрі 
Української Радянської Республі¬ 
ки імені Шевченка (1919—23), Дні- 
проп. укр. драм, театрі ім. Т. Г. 
Шевченка (1927—29), ленінгр. укр. 
театрі <Жовтень> (1930—31), 
Харківському театрі Революції 
(1932), 1933—45 — в театрах Оде¬ 
си, Харкова, Києва. Серед ролей— 

Є. К. Сидоренко в ролях М Іран долі¬ 
пи («Мірандоліна» К. Гольдоні) та 
Тірци (<На руїнах» Лесі Українки). 
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Тірца (чНа руїнах► Лесі Україн¬ 
ки), Дівчина (чПо дорозі в казку► 
Олеся), Небаба (^Диктатура» Ми- 
китенка). Матір («Вячеслав» Оста¬ 
па Вишні), Марія Антонівна («Ре¬ 
візор» М. Гоголя), Рима («Отрута» 
Луначарського), Панова («Лю¬ 
бов Ярова» Треньова), Катаріна 
(«Приборкання непокірної» Шек- 
спіра), Ніколь («Хворий та й годі» 
Мольєра). Серед вихованців — Н. 
Ужвій, К. Осмяловська, К. За- 
горянська. |/7. 7. Тернюк.\ 
СИДОРЕНКО Михайло Дмитро¬ 
вич [4 (16).ХІ 1859, Одеса — 28ЛІІ 
1927, там же] — укр. рад. геолог. 
У 1879 за демократичні погляди 
був висланий на два роки в 
Сибір. Після заслання повернув¬ 
ся в Одесу. Закінчив Новоросій¬ 
ський ун-т (в Одесі) 1886. До 
1890 працював на Волині, потім — 
у, Новоросійському ун-ті (з 1906 — 
професор). Осн. праці — з літоло¬ 
гії й мінералогії осадочних гір¬ 
ських порід. С.— автор підручни¬ 
ків з мінералогії й петрографії, 
науково-популярних творів з ге¬ 
ології. 
СИДОРЕНКО Михайло Федоро¬ 
вич [н. 12 (25).VII 1902, с. Сидо- 
рівщина, тепер Великобагачансь- 
кого р-ну Полтавської обл.] — укр. 
рад. вчений-садовод, кандидат с.-г. 
наук (з 1948), засл. діяч науки 
УРСР (з 1969), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1971). Член КПРС з 
1927. Учасник Великої Вітчизн. 
війни 1941—45. У 1932 закінчив 
колишній Полтавський (тепер 
Уманський) ін-т садівництва. У 
1932—74 — директор Мелітополь¬ 
ської (Запоріз. обл.) н.-д. станції 
садівництва (з 1971 — Укр. н.-д. 
ін-т зрошуваного садівництва), з 
1974 — там же старший науковий 
працівник-консультант по селекції 
садівництва. Осн. праці з пи¬ 
тань селекції та агротехніки садів¬ 
ництва. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 

М. Н. Петренко. 
СИДОРЕНКО Олександр Васи¬ 
льович [6 (19).Х 1917, с. Новоми- 
кільське, тепер Міловського р-ну 
Ворошиловгр. обл. УРСР — 23.ІП 
1982, похований у Москві] — рад. 
геолог, держ. і парт, діяч, акад. 
АН СРСР (з 1966), віце-президент 
АН СРСР (з 1975). Член КПРС з 
1942. Закінчив Ворон, ун-т (1940). 
У 1943—50 — на наук, рсюоті в 
Туркм. філіалі АН СРСР, 1950— 
52—заст. голови, 1952—61 —голо¬ 
ва Президії Польського філіалу 
АН СРСР. У 1962—63 — міністр 
геології і охорони надр СРСР, 
1963—65 — голова Держ. геол. к-ту 
СРСР, 1965—75 — міністр геоло¬ 
гії СРСР. Осн. праці присвячені 
питанням геології та геоморфології 
пустельних районів СРСР, про¬ 
цесам мінералоутворення в корі 
вивітрювання і пов’язаним з ни¬ 
ми корисним копалинам, комплекс¬ 
ній оцінці мінеральної сировини й 
охороні навколишнього середови¬ 
ща. Розвинув новий напрям у гео¬ 
логії — літологію осадочно-мета- 
морфізованих товщ докембрію. Де¬ 
путат Верховної Ради СРСР 7 — 
10 скликань. Нагороджений З ор¬ 
денами Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Ленінська премія, 1966. 
СИДбРЕНКО Олександр Олек¬ 
сандрович (н. 27.V 1960, м. Жда- 

нов) — укр. рад. спортсмен, май¬ 
стер міжнар. класу (з 1979), засл. 
майстер спорту (з 1980), олімпій¬ 
ський чемпіон (1980) з комплексно¬ 
го плавання на 400 м. Чемпіон 
світу (1982), Європи (1981), воло¬ 
дар Кубка Європи (1982), неодно¬ 
разовий чемпіон СРСР (1978—82) 
з різних видів плавання. Перемо¬ 
жець VII Спартакіади народів 
СРСР (1979). Нагороджений орде¬ 
ном Дружби народів. 
СИДбРИК Євген Петрович (н. 
20.^11 1931, м. Петриков, тепер 
Гомельської обл.) — укр. рад. онко¬ 
лог, доктор мед. наук (з 1969), про¬ 
фесор (з 1971). Член КПРС з 1959. 
Закінчив Київ. мед. ін-т (1954). 
З 1960 працює в Укр. н.-д. ін-ті 
експериментальної і клінічної он¬ 
кології (тепер Ін-т проблем онко¬ 
логії ім. Р. є. Кавецького АН 
УРСР), де створив одну з пер¬ 
ших в СРСР н.-д. лабораторію 
біофізики раку. Осн. праці при¬ 
свячені вивченню питань росту 
пухлин з точки зору біофізики, 
переносників електронів енерге¬ 
тичної і детоксикуючої систем клі¬ 
тин при канцерогенезі та в умовах 
дії антиканцерогенів, розробці ав¬ 
томатизованих діагностичних си¬ 
стем на основі ЕСЗМ, вивченню ме¬ 
ханізму дії випромінювання лазе¬ 
рів. Держ. премія УРСР, 1981. 

^ І. А. Смирнова. 
СИДОРОВ Леонід Георгійович 
(1894—1941, Київ) — укр. рад. 
графік. Працював у галузі сати¬ 
ричної графіки, плаката та ілюст¬ 
рації. Публікував малюнки в жур¬ 
налах «Тиски» (Київ), «Червоний 
перець»,«Кіно» (обидва — Харків), 
газетах «Киевский большевик», 
«Красная Армия», «Радянське се¬ 
ло», «Соціалістична Харківщина». 
СЙДОРОВ Олексій Євдокимович 
(н. І.ІУ 1924, с. Великі Мещі, 
тепер Тат. АРСР) — укр. рад. 
живописець, заслужений художник 
УРСР (з 1978). Член КПРС з 1961. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
В 1949—55 навчався у Київ, ху- 
дож. ін-ті в О. Шовкуненка. Тво¬ 
ри: «Вільна хвилина» (1960), 
«На рідній Україні» (1963—64), 
«Рік 1941-й» (1964—65), «Будів¬ 
ники Ладижинської ГРЕС» (1969), 
«П. І. Чайковський у М. І. Пи¬ 
рогова» (1972), портрет Героя 
Радянського Союзу П. Кизюка 
(1974). 
СЙДОРОВ Олексій Олексійович 
[1 (13).VI 1891, с. Миколаївка, те¬ 
пер Сумського р-ну Сум. обл.— 
ЗО.VI 1978, Москва] — рос. рад. 
мистецтвознавець і книгознавець, 
чл.-кор. АН СРСР (з 1946), засл. 
діяч мист. РРФСР (з 1947). У 
1913 закінчив Моск. ун-т. Профе¬ 
сор цього ун-ту (1921—31, 1942— 

В. В. Сизиков. Болгарські дівчата. 
1964. 

50), Моск. архітектурного (1935— 
44) та поліграфічного (1938—64) 
ін-тів. Завідував Гравюрним кабі¬ 
нетом Музею образотворчих мист. 
ім. О. С. Пущкіна в Москві (1927— 
36). Автор досліджень з історії 
рос. рисунка, мист. книги, теорії 
та історії книгознавства. Статті 
про творчість І. Грабаря, О. Крав¬ 
ченка, Г. Нарбута, І. Федорова, 
Т. Шевченка, О. Шовкуненка. На¬ 
городжений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
Літ.: Горячева Р. Алексей Алексее- 
вич Сидоров. [Биобиблиографиче- 
ский указатель]. М., 1964. 

С. 7. Білокгнь. 
СИДОРЙК Микола Іванович 
(2.x 1891, с. Великий Бичків, тепер 
смт Рахівського р-ну Закарпат. 
обл.— 18.IX 1934, Москва) — один 
з керівників комуністичного і ро- 
бітн. руху на Закарпатті. Н. в 
сім’ї робітника. За фахом токар. 
Революц. діяльність почав 1918. 
З 1921 — член Компартії Чехо- 
словаччини (КПЧ), 1922—30 — 
член Закарпат. крайкому КПЧ. 
В 1924, 1925, 1929 — депутат пар¬ 
ламенту від КПЧ. Проводив ре¬ 
волюц. роботу, керував страйками 
і демонстраціями в різних населе¬ 
них пунктах краю. Не раз зазнавав 
переслідувань і арещтів. У 1931 
виїхав на лікування до СРСР. 

М. П. Якименко. 
СИДР (франц. сИге, від грец. 
аікєра — хлібне або фруктове ви¬ 
но) — слабоалкогольне, насичене 
вуглекислим газом плодоягідне 
вино, виготовлене бродінням яб¬ 
лучного соку. Містить 5—7% (за 
об’ємом) спирту-ректифікату. С. 
буває солодкий (цукру — о г/л), 
напівсухий (2,5) і сухий (до 0,3 
г/л). Вперще його почали вироб¬ 
ляти у Пн. Франції, де сидром 
наз. будь-який алкогольний напій 
з яблук. 
СЙЗИКОВ Валентин Васильович 
(н. 23.VI 1918, м. Барнаул, тепер 
Алтайського краю) — укр. ра¬ 
дянський живописець, народний 
художник УРСР (з 1974). 
Член КПРС з 1946. В 1935—39 нав¬ 
чався в Омському худож. уч-щі, 
1940—49 (з перервами) — в Хар¬ 
ків. худож. ін-ті у О. Кокеля та 
С. Прохорова. Працює переважно 
в галузі портрета та тематичної 
картини. Твори: «Портрет токаря 
ХТЗ В. Диканя» (1951), «Токар К. 
Кисляков з учнями» (1954), «Хар¬ 
ків’янки» (1960), «Болгарські 
дівчата» (1964), «Портрет Героя 
Соціалістичної Праці В. Белев- 
ця» (1967), «Легендарний Льощка 
(Ольга Мироничева)» (1968), «Су¬ 
ворі роки війни» (1969), «Далі 
Полтавщини» (1972), «Портрет 
депутата Верховної Ради СРСР 
токаря ХТЗ Ф. Д. Касьяненка» 
(1973), «Портрет колгоспниці кол¬ 
госпу ,,Жовтнева революція“ В. 
Білоус» (1980) та ін. Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора. 
С И З О В Геннадій Федорович 
[н. 23.1 (5.II) 1903, с. Жиліно, те¬ 
пер Красносельського р-ну Кост¬ 
ромської обл.] — рад. парт, і держ. 
діяч. Член КПРС з 1926. Н. в сел. 
сім’ї. В 1930 закінчив Моск. с.-г. 
академію ім. К. А. Тімірязєва. З 
1930 — на госп. і парт, роботі. 
В 1941—47 — в Рад. Армії, учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни 1941— 

сизов 

о. в. Сидоренко. 

В. В. Сизиков. 

О. Є. Сидоров. Портрет 
доярки Є. Гудзь. 1963. 



152 

СИЗОНЕНКО 

Л. Г. Силаєв. 

К. В. Силантьєв. 

Ю. В. Силантьєв. 

45. В 1947—51 — директор тресту 
радгоспів. У 1951—54-— зав. с.-г. 
відділом, другий секретар Курган- 
ського обкому КПРС. У 1954— 
55 — голова Курган, облвиконко¬ 
му. В 1955—66 — перший секре¬ 
тар Курган, обкому КПРС (1963— 
64 — перший секретар Курган, 
сільського обкому КПРС). З квітня 
1966 — Голова Центр, ревізійної 
комісії КПРС. У 1956—64—канди¬ 
дат у члени ЦК, 1964—66 — член 
ЦК кПРС. Депутат Верховної Ра¬ 
ди СРСР 5—10-го скликань. На¬ 
городжений 4 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, ін. 
орденами та медалями. 
СИЗСЗНЕНКО Олександр Олек¬ 
сандрович (н. 20.IX 1923, с. Ново- 
олександрівка, тепер Баштансько- 
го р-ну Микол, обл.) — укр. рад. 
письменник. Член КПРС з 1954. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Закінчив Микол, пед. ін-т (1955). 
Працював на суднобудівному за¬ 
воді у Миколаєві, з 1961 по 1969 — 
на Київ, кіностудії ім. О. П. Дов¬ 
женка. Друкується з 1949. Автор 
збірок оповідань ч Рідні вогні» 
(1951), «Де народжуються кораблі » 
(1959), книжок повістей та опові¬ 
дань «Зорі падають в серпні» 
(1957), «Підняті обрії» (1971), ро¬ 
манів «Корабели» (1960), «Білі 
хмари» (1965), «Хто твій друг» 
(1972), «Степ» (1976), «Була осінь» 
(1980) та ін. г. Г. Єжелов. 
СЙЗРАНЬ — місто обласного під¬ 
порядкування Куйб. обл. РРФСР. 
Розташована на правому березі 
Волги. Залізничний вузол, річко¬ 
вий порт. 170 тис. ж. (1982). С.— 
значний центр машинобудування 
(з-ди: турбобудівний, «Нафтомаш- 
ремонт»; виробниче об’єднання 
«Сизраньсільмаш»). Розвинута хім. 
(з-ди: пластмас, тех. вуглецю), 
нафтопереробна, сланцева, харч., 
легка та буд. матеріалів пром-сть. 
У С.— філіал Куйб. політех. ін-ту. 
Краєзнавчий музей, драм, театр. 
С. засн. 1683. В С. бували В. І. Ле¬ 
нін (1892, 1900) та І. М. Улья- 
нов. З містом пов’язана творча 
біографія К. О. Федіна, О. М. 
Толстого^ та ін. 
СИКАТЙВИ (від лат. зіссаііуиз — 
висушувальний) — речовини, 
що прискорюють процес висихан¬ 
ня олій з утворенням твердої 
плівки. С.— розчинні в оліях со¬ 
лі деяких металів (звичайно ко¬ 
бальт, марганець, свинець) і ор¬ 
ганічних кислот, напр. лінолевої. 
Активність С. визначається типом 
металу і його концентрацією, яка 
становить 0,01—0,5% (в розрахун¬ 
ку на масу олії). Для кожного 
металу існує оптимум концентра¬ 
ції, при якому одержують швидко 
висихаючі покриття (що не роз¬ 
тріскуються при тривалій експлуа¬ 
тації). Часто застосовують комбі¬ 
новані С. (містять іони двох і біль¬ 
ше металів), а також суміші різ¬ 
них С. Застосовують С. у вироби. 
оліфи, олійних фарб, олійних ла¬ 
ків тощо. 
СИКОЗ (від грец. агЗкоу — бо¬ 
родавка) — хронічне рецидив¬ 
не гнійне запалення усть воло 
сяних мішечків, що виникає при 
проникненні в них стафілоко¬ 
ків. На С. хворіють переважно 
чоловіки. Локалізується С. най¬ 
частіше на шкірі обличчя, в ділян¬ 
ці вусів й бороди, рідше уражу¬ 

ються повіки, брови, пахвові ям¬ 
ки і лобок. Виникненню С. сприя¬ 
ють порушення функцій нервової 
системи, внутрішніх органів, ендо¬ 
кринних залоз, мікротравми — 
садна, дряпини, порізи, вогнища 
хронічної інфекції (хронічний не¬ 
жить, кон’юнктивіт тощо), трива¬ 
ле забруднення шкіри обличчя 
пилом (вугільним, металевим). 
Починається С. з утворення дріб¬ 
них гнійних пухирчиків (пустул), 
через середину яких проходить во¬ 
лосина. Шкіра по краях таких 
пустул червоніє. Згодом пустули 
лопаються, утворюються кірочки. 
Лікування: антибіотики, ві¬ 
таміни, переливання крові; місце¬ 
во — дезинфікуючі примочки, про¬ 
тирання шкіри саліциловим або 
камфорним спиртом; дієта тощо. 
СИКСТ (5ІХІ, Львів’янин) Еразм 
(бл. 1570, Львів — 1635, Замостя, 
тепер ПНР) — укр. і польс. вчений- 
філософ і медик. Навчався у Кра¬ 
ків. ун-ті, де став бакалавром 
(1593) і д-ром філософії (1596). 
У 1596—1600 — викладач цього 
ун-ту. Ступінь д-ра медицини здо¬ 
був у Падуї (Італія, 1602). С. пра¬ 
цював лікарем Львівського като¬ 
лицького шпиталю; член Львівсько¬ 
го магістрату. В 1614—29 — проф. 
Замойської академії. С.— дослід¬ 
ник укр. курорту Шкло: вперше 
зробив хім. аналіз води джерел, 
описав засоби застосування її для 
лікування різних хвороб, привер¬ 
нув увагу до питань грязелікуван 
ня тощо. Автор книги «Про тепли¬ 
ці в Шклі» (1617), завдяки якій 
курорт став відомим в Європі. На¬ 
писав «Медичний коментар до тво¬ 
рів Л. Сенеки» (Львів, 1627) та 
коментар до книги Г. Саксонсько¬ 
го «Про ковтун». м. О. Оборін. 

СИКТИВКАР (до 1930 — Усть- 
Сисольськ) — столиця Комі АРСР. 
Розташований на р. Сисолі при 
її впадінні в р. Вичегду. Кінцева 
станція залізничної вітки від м. 
Мікунь. 186 тис. ж. (1982). Відо¬ 
мий з 1586 як погост Усть-Си- 
сольськ. Місто з 1780. З 2-ї пол. 
19 ст.— місце політ, заслання. В 
1905 політ, засланці організували 
в С. групу РСДРП. Рад. владу 
встановлено 19.ХП 1917 (1.1 1918). 
В 1921 Усть-Сисольськ став цент¬ 
ром авт. обл. Комі (Зирян). З 
1936 С.— столиця Комі АРСР. С. 
нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора (1980). Провід¬ 
не місце в пром-сті міста посі¬ 
дає целюлозно-паперова, лісопиль¬ 
на, деревообр. пром-сть. Найбільші 
підприємства — целюлозно-папе¬ 
ровий та лісопильно-деревообр. 
комбінати, меблева ф-ка і гідро¬ 
лізно-дріжджовий з-д, ф-ка нетка¬ 
них матеріалів. Розвиваються ма¬ 
шинобудування та металообробка 
(з-ди: мех., авторем., судіюбуд- 
суднорем.), легка, харч, та буд. 
матеріалів пром-сть. В С.— Комі 
філіал АН СРСР, Сиктивкарсь¬ 
кий університет. Комі пед. ін-т, 
філіал Ленінгр. лісотех. академії, 
10 серед, спец. навч. закладів. Ху¬ 
дожній та краєзнавчий музеї, муз. 
та драм, театри, філармонія, ан¬ 
самбль пісні і танцю Комі АРСР. 
Іл. див. до ст. Комі АРСР, т. 5, 
с. 307. 
СИКТИВКАРСЬКИЙ УНІВЕР¬ 
СИТЕТ імені 50-річчя СРСР — 
виший навч. заклад М-ва вищої 

і середньої спеціальної освіти 
РРФСР. Засн. 1972 у м. Сиктив- 
карі (Комі АРСР). В 1981/82 навч. 
р. у складі ун-ту було 5 ф-тів. 
істор., філологічний (з відділен¬ 
нями рос. і комі мови й л-ри), 
хіміко-біол., фізико-матем., еко¬ 
номічний. є заочне, вечірнє й під¬ 
готовче відділення. при ун-ті 
працює обчислювальний центр, 
бот. сад, зоол. музей, біол. стан¬ 
ція, б-ка (400 тис. одиниць збері¬ 
гання). В 1981/82 навч. р. в ун-ті 
навчалося бл. З тис. студентів, 
зокрема 2010 на денному відділен¬ 
ні. За роки існування ун-т підготу¬ 
вав 2500 спеціалістів. 

В. О. Витязева 
СЙКХИ (мовою гінді сікх — 
учень) — послідовники сикхізму. 
Сучас. С. живуть гол. чин. у шта¬ 
ті Пенджаб (Індія). 
сикхГзм — монотеїстична релігія 
в Індії; одна з ідеологічних форм 
релігійно-реформаторського руху 
в індуїзмі. Виник у Пенджаш на 
поч. 16 ст. Засновник С.— Нанак. 
Ранній С. відображав ідеологію 
торг.^емісн. кіл міського населен¬ 
ня. С. проголошує рівність усіх 
людей.перед богом, засуджує аске¬ 
тизм, чернецтво, проповідує без¬ 
застережну покірність духовному 
наставникові — гуру. На поч. 18 
ст. С. був ідеологією антифеод. ру¬ 
ху, але вже в 2-й пол. 18 ст. пере¬ 
творився на суто реліг. течію. Ре- 
ліг. центром С. є м. Амрітсар. 
СЙЛА в механіці — міра ме¬ 
ханічної взаємодії даного тіла з 
одним або багатьма іншими ма¬ 
теріальними об’єктами; причина 
зміни механічного стану матері¬ 
альних об’єктів. С. між тілами 
виникають при безпосередньому 
контакті (С. пружності, С. тертя 
тощо) або через створені ними поля 
(зокрема, сила тяжіння). Джере¬ 
лами С. є матеріальні об’єкти — 
тіла або поля фізичні. С. характе¬ 
ризується числовим значенням і 
напрямом. Числове значення С. 
знаходять за силою, яка зрівнова¬ 
жує дану С. (статичний метод), або 
вираховують, напр., за другим за¬ 
коном Ньютона (див. Ньютона 
закони механіки), згідно з яким 
С. дорівнює добуткові маси тіла 
на його прискорення (динамічний 
метод). З С. можна виконувати 
операції розкладання (див. Роз¬ 
кладання сил у механіці) і 
додавання сил. Одиницями С. в 
Міжнародній системі одиниць 
(СІ) є ньютон, а в СГС системі 
одиниць — дина. У фізиці еле¬ 
ментарних частинок часто за¬ 
мість С. використовують понят¬ 
тя взаємодії елементарних час¬ 
тинок. 
Літ.: Федорченко А. М. Теоретична 
фізика. Механіка. К., 1975. 

А. М. Федорченко. 
«СЙЛА» — щотижнева газета, 
видавалася з 2.1 1930 до 25.IX 1932 
Львові (вийшло 153 номери), 

еофіційний орган КПЗУ, призна¬ 
чений для трудової інтелігенції. 
Висвітлювала боротьбу трудящих 
Зх. України за соціальне і нац. 
визволення. З квітня 1930 до бе¬ 
резня 1932 одним з редакторів 
«С.» був П. С. Козланюк. Після 
розгрому редакції поліцією видан¬ 
ня газети було заборонено. 
СЙЛА ЗВІРКУ, інтенсивність 
звуку — фізична величина, що 
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дорівнює енергії, яку переносить 
звукова (акустична) хвиля за оди¬ 
ницю часу через одиничну площин¬ 
ку, перпендикулярну до напряму 
її поширення, є об’єктивною ха¬ 
рактеристикою звуку на відміну 
від його суб’єктивної характерис¬ 
тики — гучності звуку. С. з. в 
Міжпарооній системі одиниць 
(СІ) вимірюється в Вт/м^. В техні¬ 
ці вона оцінюється за шкалою 
децибел (див. Бел). 
СЙЛА ІНЕРЦІЇ — 1) Векторна 
величина, що дорівнює добуткові 
маси тіла на його прискорення і 
напрямлена протилежно приско¬ 
ренню (даламберова С. і.). Вво¬ 
диться для надання рівнянням ди¬ 
наміки тіла в інерціальних систе¬ 
мах відліку форми рівнянь ста¬ 
тики (див. Д'Аламбера — Лагран- 
жа принцип). Прикладом цієї С. і. 
може бути відцентрова сила. 
2) Причина зміни руху даного тіла 
відносно неінерціальної системи 
відліку (ейлерова С. і.). Ця С. і. 
вводиться для використання Нью¬ 
тона законів механіки у неінер- 
ціальній системі відліку. Її при¬ 
кладом є Коріоліса сила. 
Літ.: Федорченко А. М. Теоретична 
фізика. Механіка. К., 1975. 

А. М. Федорченко. 

СЙЛА СВІТЛА — світлова вели¬ 
чина, яка дорівнює відношенню 
світлового потоку до величини ті¬ 
лесного кута, в якому поширю¬ 
ється потік. У Міжнародній сис¬ 
темі одиниць (СІ) одиницею С. с. 
є кандела. 
СЙЛА СТРАМУ, / — скалярна 
величина, що характеризує елек¬ 
тричний струм; дорівнює відно¬ 
шенню абсолютного значення сід 
електричного заряду, що перено¬ 
ситься через поперечний переріз 
провідника за інтервал часу ді, 
до величини цього інтервалу: І = 
= дд/дґ. Одиницею С. с. в Міжна¬ 
родній системі одиниць (СІ) є 
ампер. Для вимірювання С. с. 
використовуються амперметри. 
СЙЛА ТЯЖІННЯ — сила, яка діє 
на довільну матеріальну частинку, 
що міститься поблизу земної по¬ 
верхні. Дорівнює геометричній су-, 
мі сили земного притягання та 
відцентрової сили інерції, яка 
враховує ефект добового обертан¬ 
ня Землі. Оскільки кутова швид¬ 
кість обертання Землі дуже мала, 
відцентрова сила інерції є незнач¬ 
ною порівняно з силою земного 
притягання. Тому С. т. Р за вели¬ 
чиною мало відрізняється від сили 
земного притягання і дорівнює Р = 
= тд, де т — маса тіла, д — при¬ 
скорення вільного падіння. На¬ 
прямлена Р по вертикалі в даній 
точці земної поверхні. Внаслідок 
несферичності Землі С. т. на еква¬ 
торі приблизно на 0,5% менша, ніж 
на полюсах. Див. також Гравімет¬ 
рія, Тяжіння. 
СИЛАБІЧНЕ ВІРШУВАННЯ (від 
грец. аиХХаЗіі — склад) — систе- 
ма віршування, в основу якої 
покладено однакову кількість скла¬ 
дів у віршових рядках. Див. 
Віршування. 
СИЛАБІЧНЕ ПИСЬМй—один 
із видів письма. Див. Складове 
письмо. 
силАбо-тонГчне віршу¬ 
вання (від грец. анХХаРл — 
склад і IбV0д — наголос) — си¬ 
стема віршування, в якій чергу¬ 

ються наголошені і ненаголошені 
склади у віршових рядках. Див. 
Віршування. 
СИЛАЄВ Лев Григорович (н. б.УП 
1922, Ленінград) — укр. рад. ре¬ 
жисер, нар. арт. УРСР (з 1965). 
Член КПРС з 1945. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизняної війни. Закінчив 
1948 драм, студію при Ленінгр. 
театрі муз. комедії та Київ, ін-т 
театр, мистецтва ім. І. Карпенка- 
Карого (1974). В 1948—58— актор, 
з 1951 — режисер Київ, театру 
муз. комедії, згодом режисер Київ, 
театру опери та балету ім. Т. Г. 
Шевченка (1958—68), палацу куль¬ 
тури чУкраїна» (1968—79), 1979— 
82— худож. керівник Київського 
мюзик-хола. Серед оперних ви¬ 
став — «Арсенал» Г. Майбороди, 
«Кармен» Ж. Бізе, «Трубадур» 
Дж. Верді, «Чарівна флейта» В. А. 
Моцарта. Нагороджений орденом 
Слави 3-го ступеня, медалями. 

К. О. Силіна. 
СИЛАНИ (від лат. Зііісіит — 
кремній) — сполуки кремнію з 
воднем заг. формули 5і„Н2„+2І те 
саме, що й кремневодні. 
силАнтьєв Костянтин Васильо¬ 
вич (н. 5.III 1931, Дружківка, те¬ 
пер місто Донец. обл.)— укр. рад. 
співак (бас), засл. арт. РРФСР (з 
1967), нар. арт. УРСР (з 1976). 
Член КПРС з 1965. В 1958-75 
— соліст-вокаліст Капели банду¬ 
ристів УРСР, 1953—58 та з 1975— 
соліст Ансамблю пісні і танцю 
КВО. В репертуарі С.— арії з 
опер і романси укр., рос. та зх.-єв- 
роп. композиторів, нар. пісні, тво¬ 
ри рад. авторів. 
силАнтьєв Юрій Васильович 
(Ю.ІУ 1919, Краснодар—8.ІІ 1983, 
Москва) — рос. радянський ди¬ 
ригент, нар. артист СРСР (з 
1975). У 1940 закінчив Моск. кон¬ 
серваторію. Працював у Ансамблі 
пісні і танцю НКВС, в моск. симф. 
оркестрах. З 1958— худож. керів¬ 
ник і гол. диригент естрадно-симф. 
оркестру Всесоюзного радіо і 
Центр, телебачення. Автор симф., 
вокально-симф. творів, балету 
«Юність» (1977). Премія Ленін¬ 
ського комсомолу, 1970. 
СИЛ£н (2є^Xг|Vбд) — у грец. мі¬ 
фології демон, син Гермеса (чи 
Пана) тз. однієї з кгліф, вихователь 
і супутник Діоніса. С.— веселий і 
добродушний, завжди напідпитку 
лисий дідок з міхом вина в ру¬ 
ках. Образ С. відбито в мист. ан¬ 
тичного й пізнішого часу (П. Ру- 
бенс, А. Ван Дейк та ін.). 
СЙЛІ — грошова одиниця Гвінеї 
(Гвінейської Народної Революцій¬ 
ної Республіки), поділяється на 
100 каурі. За курсом Держбанку 
СРСР на 16.1 1983 100 С. дорів¬ 
нюють 3,13 крб. 
СИЛІКАГЕЛЬ (від лат. Зііісіит — 
кремній і веіо — застигаю) — збез¬ 
воднений і прожарений крихкий 
гель діоксиду кремнію ЗіСЗа- На¬ 
півпрозорі або крейдоподібні зер¬ 
на білого, жовтуватого, синього 
або коричневого кольору. Харак¬ 
теризується високорозвиненою ка¬ 
пілярною структурою. С. не роз¬ 
чиняється і не набухає у воді та 
органічних розчинниках; гідро¬ 
фільний полярний сорбент (по¬ 
глинач). Одержують добавленням 
соляної або сірчаної к-ти до роз¬ 
чину силікатів натрію («рідкого 
скла»), а також гідролізом 5ір4 

та 5ІСІ4. Товарний С. випускають 
у вигляді зерен або іуглястих гра¬ 
нул розміром від 5—/ до 10“^ мм. 
Застосовують для осушування, 
очищування й розділяння вугле¬ 
воднів, спиртів, амінокислот, ві¬ 
тамінів, антибіотиків тощо, як 
адсорбент у хроматографії, носій 
каталізаторів тощо. 
СИЛІКАТИ (від лат. Зііісіит •— 
кремній) — сполуки двоокису 
кремнію з оксидами ін. хім. еле¬ 
ментів. Основою їхньої будови 
є тетраедри 8ІО4, що можуть бу¬ 
ти ізольованими, здвоєними, з’єд¬ 
наними в ландюги, стрічки, кулі, 
каркаси, а також їхні комбінації. 
С. дуже поширені в земній корі 
і мантії Землі, становлячи бл. 
80% маси цих оболонок Землі. С. 
складають бл. 90% маси гірських 
порід Місяця. Вони є і на ін. пла¬ 
нетах. С. входять також до складу 
кам’яних метеоритів та косміч¬ 
ного пилу. На земній кулі до С. 
належать польові шпати, олівін, 
піроксени, амфіболи і слюди. Во¬ 
ни є породоутворюючими мінера¬ 
лами серпентинітів, гранітів, ба 
зальтів, дунітів та ін. гірських по¬ 
рід. С. використовують як буд. 
матеріали та сировину для виго¬ 
товлення буд. і вогнетривких ма¬ 
теріалів, керамічних виробів то¬ 
що. На базі С. засновано вироби, 
скла. Деякі забарвлені С. вико¬ 
ристовують як дорогоцінне камін¬ 
ня та виробне каміння. 

А. С. Бережноіі. 
силікатизація грунтГв — 
спосіб закріплення грунтів силі¬ 
катними розчинами. За цим спо¬ 
собом піски з високим коеф. філь¬ 
трації закріплюють повільним (2— 
5 л/хв) нагнітанням у грунт спочат¬ 
ку розчину силікату натрію {рід¬ 
кого скла), а потім — хлориду 
кальцію (дворозчинова С. г.). Для 
закріплення лесових грунтів вико¬ 
ристовують лише розчин силікату 
натрію. Цей розчин, взаємодіючи 
з солями кальцію в лесі, утворює 
гель кремнієвої кислоти, який 
скріплює частинки п>унту (одно- 
розчинова С. г.). (Силікатизація 
пилуватих пісків полягає у нагні¬ 
танні гелеподібної сутчіші розчи¬ 
нів силікату натрію і фосфорної 
кислоти. Розчини нагнітають на¬ 
сосами (тиск до 1,5 МПа) через 
сталеві труби-ін’єктори, що їх за¬ 
бивають у грунт пневматичними 
молотками або підвішеними на 
копрах молотами. Витягують ці 
труби з грунту лебідками або дом¬ 
кратами. Силікатизацією підси¬ 
люють основи споруд, надають 
грунтам водонепроникності. 
СИЛІКАТНИЙ БЕТбН — бетон, 
одержуваний термічною обробкою 
в автоклаві суміші вапняно-крем¬ 
неземистої в'яжучої речовини, за¬ 
повнювачів і води; різновид авто- 
клавних матеріалів. Для С. б. 
використовують також вапняно- 
шлаковий, вапняно-пуцолановий, 
вапняно-зольний цементи, нефе¬ 
ліновий цемент та ін. в’яжучі 
речовини, що містять кремнезем 
1 глинозем. Тверднення силі- 
катбетонної суміші зумовлюється 
утворенням при термічній обробці 
парою (її тиск 0,8—1,5 МПа, 
т-ра 174—197® С, час обробки 
8—12 год) низькооснбвних гідро¬ 
силікатів та ін. сполук кальцію. 
Розрізняють С. б.: ніздрюватої 

СИЛІКАТНИЙ 
БЕТОН 

Сіілен. Кістяна плакст- 
ка. 3—2 ст. до н. е. 
Національний музей. 
Варшава. 
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СИЛІКАТНІ 
ВИРОБИ 

Т^ІмілЮдіїіПІТ^ 
Нмріпкп м ом І ід^гШп шгуммиці 

•стим шті-і^лтчт 

Б, В. Силкін. Плакат 
«Три роки соціальної 
революції !►. 1920. 

(див. Ніздрюватий бетон, Газо¬ 
силікат) і щільної структури; 
особливо легкий, легкий і важкий 
(об’ємною масою відповідно до 
500, 500—1800 і 1800—2200 кг/м^). 
Марки бетону за міцністю на стиск 
М15—М500 і більше (високоміц¬ 
ний С. б.). Вартість матеріалів 
для С. б. у два рази менша, ніж 
для цементного бетону. С. б. 
застосовують при виготовленні сті¬ 
нових блоків, панелей тощо. 
СИЛІКАТНІ ВЙРОБИ — буді; 
вельні вироби на основі вапна і 
кварцового піску. Виробництво 
С. в. полягає у приготуванні вап¬ 
няно-кремнеземистої суміші, фор¬ 
муванні з неї виробів (пресуван¬ 
ням, вібруванням) і подальшій 
обробці їх насиченою парою в 
автоклавах (див. Автоклавні ма¬ 
теріали). До найпоширеніших С. 
в. належать силікатна цегла, сті¬ 
нові камені, блоки і панелі, пли¬ 
ти покриттів і перекриттів з конст¬ 
руктивного і конструктивно-теп¬ 
лоізоляційного силікатного бето¬ 
ну, тепло- і звукоізоляційні пли¬ 
ти з піно- і газосилікату та ін. 
Крім вапна і кварцового піску, 
при виготовленні С. в. використо- 
взгють відвальні металург, шла¬ 
ки, золи ТЕС, нефеліновий шлам 
тощо. С. М. Васіна. 
СИЛІКОЗ (від лат. Зііісіит — 
кремній) — професійна хвороба, 
найпоширеніший вид пневмоконіо- 
зу, що виникає при тривалому вди- 
хуванні пилу, який містить віль¬ 
ний двоокис кремнію. С. буває се¬ 
ред робітників гірничорудної, 
машинобудівної, металург, пром-сті 
та ін. галузей. При захворюванні 
на С. основні зміни відбуваються в 
легенях. Розрізняють вузликову 
форму С. (в легенях утворюються 
сіруваті вузлики з щільної сполуч¬ 
ної тканини з ділянками некрозу) 
і повільно прогресуючу дифузно- 
склеротичну форму, при ЯКІЙ ви¬ 
никає заг. склероз легень. Ознаки 
С.: біль у грудях, кашель, задиш¬ 
ка; часто виявляються ознаки ем¬ 
фіземи легень, бронхіту. С. може 
ускладнюватись туберкульозом, 
бронхоектазами, пневмонією, мож¬ 
ливі порушення діяльності серця, 
профілактика: додержан¬ 
ня правил охорони праці, механі¬ 
зація виробничих процесів, регу¬ 
лярні медичні огляди робітників 
тощо. 
СИЛІКОНИ — те саме, що й 
кремнійорганічні полімери. 
СИЛІКОНОВІ МАСЛА — те са¬ 
ме, що й кремнійорганічні рідини. 
СЙЛІН м икола Олександрович 
[15 (28).ПІ 1911, Київ — 8.ХІІ 
1971, там же] — укр. рад. вчений 
у галузі гідротехніки, доктор тех. 
наук (з 1966), професор (з 1967). 
Член КПРС з 1944. Закінчив 
(1937) Київ, гідромеліоративний 
ін-т, працював на буд-ві каналу 
ім. Москви, мостів через Дніпро 
в Києві, зав. кафедрою Київ, гід¬ 
ромеліоративного ін-ту (1946—59). 
Одночасно (з 1953) — керівник 
відділу Ін-ту гідромеханіки АН 
УРСР. Осн. праці — з гідромеха¬ 
нізації кесонних робіт і гідравліч¬ 
ного трубопровідного транспорту¬ 
вання сипких матеріалів. Наго¬ 
роджений орденом Вітчизн. вій¬ 
ни 2-го ступеня, ін. орденами, ме¬ 
далями. Державна премія СРСР, 
1948. в. М. Карасик. 

СИЛІЦЙДИ (від лат. Зііісіит — 
кремній) — сполуки кремнію з 
металами. До С. належать, на¬ 
приклад, МбгЗі, ТаЗії, МпдЗі, 
СГ5ЗІ3. Більшість С.— тугоплав¬ 
кі кристалічні речовини, хімічно 
стійкі при високих температурах. 
Одержують синтезом з елемен¬ 
тів, відновленням оксидів металів 
кремнієм при високих т-рах та ін. 
способами. С. входять до складу 
жаростійких матеріалів, якими 
можна користуватися на повітрі 
або в ін. окислювальних середови¬ 
щах до т-ри 1700® С, їх використо¬ 
вують для покриття металів (див. 
Силіціювання)’, багато С.— напів¬ 
провідники. Найширше застосу¬ 
вання мають С. заліза, вони вхо¬ 
дять до складу феросиліцію. 
СИЛІЦІЙ [лат. Зііісіит, від зі- 
Іех (зііісіз) — кремінь] — назва 
хім. елемента кремнію, вживана 
в ряді зарубіжних країн (Велико¬ 
британії, Франції та ін.). 
СИЛІЦІЮВАННЯ — насичення 
(внаслідок дифузії) поверхні ме¬ 
талевих і неметалевих виробів 
кремнієм. Провадиться в парі 
кремнію, в газовому середовищі, 
що містить газоподібні галогеніди 
кремнію, або в розплавлених 
кремнії чи його солях. Є й такий 
спосіб С., за яким вироби нагрі¬ 
вають разом з порошком кремнію 
або його сполуками (напр., феро¬ 
силіцієм). Силіціюванням підви- 
ШЗгють жаростійкість, стійкість 
проти зношування, корозійну стій¬ 
кість та кислотостійкість виробів 
у рідких і газових середовищах. 
До С. вдаються гол. чин. у машино¬ 
будуванні, теплотехніці й ракетній 
техніці. 
СЙЛКІН Борис Васильович (рр. 
н. і см. невід.) — укр. рад. графік. 
У 1920—21 був художником політ, 
відділу Київ, окружного військо¬ 
вого комісаріату. В 1927—28 брав 
участь у виставках АХЧУ. Твори: 
плакати чНа коня, робітнику і се¬ 
лянине! Червона Кіннота — запо¬ 
рука перемоги!», «На коня, робіт¬ 
нику і селянине!», «До шерег 
Червоної Армії!», «Вступайте до 
Червоної кінноти!», «Три роки 
соціальної революції», « З дороги!» 
(всі — 1920); картина «Купання 
коней», плакати «Червона гвар¬ 
дія 1917 року», «Червона Армія 
1927 року» (всі — 1927); оформ¬ 
лення та ілюстрації до нар. казки 
«Колобок», до книжок «Наші 
приятелі», «Конячка — наш друг» 
(1928), казки І. Франка «Війна 
між вовком і собакою» (1929). 
Іл. див. також на окремому арку¬ 
ші до ст. Плакат, т. 8, с. 384— 
385. Л. В. Владич. 
СИЛОВА передача — меха¬ 
нізм, що передає мех. енергію (рух) 
від двигуна до її споживача зі 
збільшенням сил (обертаючих мо¬ 
ментів) внаслідок зменшення швид¬ 
кості (частоти обертання). С. п. 
в приводах машин дає змогу при¬ 
водити в рух кілька механізмів 
від одного двигуна, узгоджувати 
режим дії двигуна і виконавчих 
механізмів машини, здійснювати 
реверсування руху, перетворюва¬ 
ти обертальний рух на поступаль¬ 
ний тощо. Найпоширенішими си¬ 
ловими є зубчасті передачі, лан¬ 
цюгові передачі, пасові передачі, 
фрикційні передачі, черв'ячні пе¬ 
редачі. Вони компактні, відзнача¬ 

ються високою надійністю. Поряд 
з механічними застосовзгють сило¬ 
ві гідравлічні передачі, є переда¬ 
чі комбіновані (напр., гідромеха¬ 
нічні) та ін. С. п. наз. також тра«с- 
місією. 
СИЛОВА УСТАНОВКА — уста¬ 
новка (сукупність двигунів та ін. 
устаткування), що виробляє мех. 
енергію, використовуючи енергію 
природних енергетичних ресурсів. 
За видом використовуваної енер¬ 
гії розрізняють С. у. теплові (див. 
Тепловий двигун), гідравлічні 
(див. Гідравлічний двигун) і віт¬ 
ряні (див. Вітродвигун). Набу¬ 
вають розвитку ядерні силові уста¬ 
новки. С. у. бувають: транспортні 
(в них осн. споживачем мех. енер¬ 
гії є рушій), стаціонарні і пере¬ 
сувні (споживачі енергії — насо¬ 
си, компресори тощо); прості (ав¬ 
томобільні, одногвинтові судно¬ 
ві, одномоторні авіаційні тощо) і 
складні (напр., багатогвинтові суд¬ 
нові, установки літальних апара¬ 
тів). С. у., поєднані з машинами, 
що перетворюють вироблювану 
мех. енергію на ін. види, наз. стан¬ 
ціями (електричними, насосними 
тощо). 
СИЛОВІ ЛІНИ лінії в силово¬ 
му полі (гравітаційному, електрич¬ 
ному, магнітному), дотичні до 
кожної з яких у довільній точці 
збігаються за напрямом з векто¬ 
ром напруженості поля, а густо¬ 
та ліній пропорційна величині 
цієї напруженості. С. л. є засобом 
унаочнення структури силового по¬ 
ля. С. л. потенціального поля 
(гравітаційного, електростатично¬ 
го) є незамкненими прямими або 
кривими (мал.), а С. л. вихрового 
поля (магнітного, змінного елект¬ 
ромагнітного) — замкненими кри¬ 
вими. Оскільки напруженості по¬ 
лів є однозначними функціями 
точок, то через кожну точку про¬ 
стору можна провести лише одну 
С. л. Поняття С. л. у фізиці за¬ 
провадив М. Фарадей. 

Г. Л. Фалько. 

СИЛОГІЗМ (грец. аоХХоуіаііб^ — 
міркування, умовивід) — деду¬ 
ктивний умовивід (див. Дедук¬ 
ція), в якому з двох суджень 
{засновків) одержують зумовле¬ 
не ними третє судження — висно¬ 
вок. Наприклад: усі види мис¬ 
тецтва емоційні; музика — вид 
мистецтва; отже, музика емоційна. 
Розрізняють три групи С.: умов¬ 
ні, категоричні, розділові. Суттє¬ 
вою властивістю всякого С. є те, 
що його висновок випливає із 
засновків з логічною необхідністю. 
При цьому, якщо засновки істин¬ 
ні, то за умови, що не порушено 
логічні закони, висновок є завжди 
істинним. На цій підставі С. ши¬ 
роко використовують у повсяк¬ 
денному і наук, мисленні як фор¬ 
му доведення. Іноді термін «си¬ 
логізм» застосовують як синонім 
терміна «умовивід». Див. також 
Силогістика. 
СИЛОГІСТИКА (від грец. оVX- 
Хоуіатікбб — той, що робить умо¬ 
вивід) — розділ традиційної фор¬ 
мальної логіки, в якому вивчають 
дедуктивний умовивід {силогізм). 
Як логічну теорію дедуктивного 
виводу її вперше сформулював 
Арістотель. У сучас. математич¬ 
ній логіці С. як окремий розділ 
не виділяють. 
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СЙЛОС (ІСП. 5ІІ08, МН. від 5ІІО — 

підземне приміщення для збері¬ 
гання зерна або овочів), силосова¬ 
ний корм — соковитий корм, за¬ 
консервований природним заква¬ 
шуванням (див. Силосування) або 
за допомогою хімічних препаратів 
(див. Консервувашіл). За пожив¬ 
ністю С. мало відрізняється від ви¬ 
хідної сировини, при додержан¬ 
ні правильної технології силосу¬ 
вання втрати поживних речовин не 
перевищують 10—15%. Розрізня¬ 
ють С. кукурудзяний, картопля¬ 
ний, сонящниковий, комбінований 
та ін. (див. Силосні культури). 
Якість, хім. склад і поживність 
С. залежать від виду корму, фази 
розвитку рослин, технології си¬ 
лосування їх та зберігання в см- 
лосних спорудах. Для збагачення 
С. протеїном у силосовану масу 
вносять азотисті сполуки (сечови¬ 
ну синтетичну, амонійні солі) та 
ін. Цінний щодо набору аміно¬ 
кислот білково-вітамінний С. одер¬ 
жують, силосуючи кормові боби, 
люпин, горох зі злаками. Добро¬ 
якісний С. має кислуватий хліб¬ 
ний запах, жовтувато-зелений ко¬ 
лір, містить багато каротину, ві¬ 
тамінів, органіч. кислот (особливо 
молочної). В раціонах дорослої 
худоби С. може становити за по¬ 
живністю до 40—50% . Запах С. 
передається молоку, тому його 
слід згодовувати коровам після 
доїння. Запліснявілий, гнилий і 
мерзлий С. небезпечний для здо¬ 
ров’я тварин. 
Літ.: Даниленко И. А. [та ін.]. Силос. 
М., 1972; Довідник по годівлі сільсь¬ 
когосподарських тварин. К., 1977. 

СЙЛОСНІ КУЛЬТУРИ — росли¬ 
ни, що їх вирощують для виготов¬ 
лення силосу. Найважливішою 
умовою одержання високоякісного 
силосу є вміст у рослинах цукру — 
осн. джерела молочнокислого бро¬ 
діння. За цією ознакою С. к. поді¬ 
ляють на такі, що легко силосую¬ 
ться (див. Силосування), важко 
силосуються і зовсім не силосують¬ 
ся. Легко силосуються кукурудза, 
соняшник, кормові боби, горох, 
кормовий люпин, коренеплоди, од¬ 
норічні й багаторічні злакові трави 
та їхні суміші з бобовими травами, 
кормова капуста, земляна груша 
тощо. До рослин, що важко сило¬ 
суються, належать буркун, коню¬ 
шина, люцерна, вика, осоки, лобо¬ 
да, картоплиння й могар. Зовсім 
не силосуються (у чистому вигляді) 
чина, соя, гірчиця і кропива. Рос¬ 
лини, які не піддаються або важко 
піддаються звичайному силосу¬ 
ванню, консервують хім. речови¬ 
нами (див. Консервування) або 
силосують в суміші з рослинами, 
що легко силосуються, в СРСР, 
в т. ч. на Україні, для силосуван¬ 
ня найбільше використовують ку¬ 
курудзу, соняшник, кормові боби, 
горох, кормовий люпин, бобово- 
злакові суміші трав тощо. 
СЙЛОСНІ СПОРУДИ — 1) Са¬ 
морозвантажувальна ємність вер¬ 
тикального типу для зберігання 
сипких та гранульованих кормів 
(зерна, комбікормів тощо) і захис¬ 
ту їх від гризунів, комах, зовн. 
вологості, коливань т-ри і нагрі¬ 
вання сонячним промінням. 2) Спо¬ 
руди для закладання і зберіган¬ 
ня силосу. Найпоширеніші С. с. 
траншейного типу. Вони бувають 

наземні, напівзаглиблені і заг¬ 
либлені, мають прямокут^ форму. 
Найкращими є наземні (5. с., які 
будують за типовими проектами, 
місткістю до 3000 т з урахуванням 
механізації при завантаженні і 
вивантаженні силосної маси. 
силосозбиральні ком¬ 
байни — машини для збирання 
кукурудзи та ін. силосних куль¬ 
тур з одночасним подрібненням 
їх та навантаженням у транспортні 
засоби. Див. Кормозаготівельні 
машини. 
силосонавантажувач — 
див. Кормонавантажувачі. 
СИЛОСОРГЗКА — див. Кормо- 
приготувальні машини. 
СИ^ЛОСУ вАння, заквашуван¬ 
ня — метод консервування і збе¬ 
рігання кормів без доступу повіт¬ 
ря. Найпоширеніший спосіб заго¬ 
тівлі соковитих кормів на зиму; 
відомий в нашій країні ще в 19 ст. 
Суть С. полягає в тому, що в сві¬ 
жій рослинній масі, щільно укла¬ 
деній у непроникні для повітря 
силосні споруди, внаслідок біохім. 
процесів поступово нагромаджу¬ 
ються органічні кислоти (переваж¬ 
но молочна), які є консервуючим 
засобом, що припиняє розвиток 
маслянокислих і гнильних бакте¬ 
рій та плісеневих грибів. Пра¬ 
вильно засилосовані корми можна 
зберігати кілька років. С. кормів 
дає змогу краще використовувати 
врожай силосних культур та від¬ 
ходи овочівництва і рільництва. 
Щоб поліпшити процес консерву¬ 
вання, додають спец, силосні за¬ 
кваски. Успіх С. залежить від бу¬ 
дови силосних споруд, якості си¬ 
ровини і технології силосування. 
Для кращого ущільнення силосної 
маси рослини подрібнюють, із 
зруйнованих клітин виділяється 
сік, в якому інтенсивно розвива¬ 
ються молочнокислі бактерії. Си¬ 
лосну масу укладають якнайшвид¬ 
ше (протягом 4—6 днів), ретельно 
трамбують, особливо біля стін спо¬ 
руди, та запобігають забрудненню. 
Зверху силос щільно закривають 
синтетичною плівкою, шаром гли¬ 
нистої землі, утеплюють соломою 
тощо. А. М. Жадан. 

СИЛУьТ (франц. зіІЬоиеІІе, від 
прізвища франц. держ. діяча 18 
ст. Е. де Сілуета, на якого було 
зроблено карикатуру у вигляді 
тіньового профілю) — 1) Окрес¬ 
лення людини, тварин або пред¬ 
метів, подібне до їхньої тіні. 
2) у мистецтві — вид гра¬ 
фічної техніки, площинне одно¬ 
тонне зображення фігур і предме¬ 
тів. Мистецтво С. відоме з давніх 
давен у Китаї та ін. країнах Сходу. 
В Зх. Європі у 18 ст. у вигляді 
С. часто виконували профільні 
портрети та нескладні композиції. 
В рос. графіці в галузі С. працю¬ 
вали Ф. То.астой, Є. Круглико- 
ва, в українській — Г. Нарбут, 
М. Жук. 
силурГйський період і си- 
лурГйська система, силур 
(від назви стародавнього кельт¬ 
ського племені силурів у Британії) 
— третій період палеозойської ери 
та відклади, що утворилися в той 
час. Настав бл. 440 млн. років 
тому, після ордовицького періоду, 
тривав бл. ЗО млн. років, до де¬ 
вонського періоду (див. Геохроно¬ 
логія). Силурійську систему виді¬ 

лив англ. геолог Р. Мурчісон 1835. 
Її поділяють на два відділи, відді¬ 
ли — на яруси. В СРСР у нижньо¬ 
му відділі виділяють лландоверій- 
ський і венлокський, у верхньо¬ 
му — лудловський і пржидольсь- 
кий яруси (див. окремі статті), 
у С. п. значні площі займали 
платформи — Східно-Європей¬ 
ська платформа. Сибірська плат¬ 
форма, Африканська, Індостансь- 
ка. Китайська, Пн.-Американська. 
На тер., яку тепер займає СРСР, у 
С. п. переважали мілководні епі- 
континентальні мор. басейни, що 
вкривали більшу частину Сибірсь¬ 
кої платформи і зх. частину Сх.- 
Європейської платформи. В цих 
басейнах нагромаджувалися по¬ 
тужні товщі карбонатних і тери¬ 
генних відкладів. Протягом С. п. 
інтенсивно проявлялися текто¬ 
нічні рухи, з якими пов’язана ка- 
ледонська складчастість. Ці ру¬ 
хи зумовили формування кале- 
донських гірських систем —Ал¬ 
таю, Тянь-Шаню, гірських маси¬ 
вів Пн.-Сх. Казахстану та ін. 
Рослинний світ С. п. представле¬ 
ний гол. чин. мор. водоростями, 
в кінці силуру з’явилася перша 
наземна флора — псилофіти. Ши¬ 
рокого розвитку набули мор. без¬ 
хребетні — головоногі молюски, 
двостулкові молюски, черевоногі 
молюски, брахіоподи (див. Пле¬ 
чоногі), остракоди (див. Черепаш¬ 
кові ракоподібні), корали (див. 
Коралові поліпи), граптоліти, 
трилобіти і мор. хребетні — пан¬ 
цирні риби. Вважають, що клімат 
С. п. на більшій частині нинішньої 
тер. Рад. Союзу був теплий і во¬ 
логий. Відклади С. с. відомі на 
всіх континентах. Вони представ¬ 
лені мор. і континентальними ут¬ 
вореннями. На Україні відклади 
С. с. поширені в межах Волино- 
Подільської плити, Галицько-Во¬ 
линської синеклізи і Причорно¬ 
морської западини. Переважають 
вапняки, доломіти, мертелі. їхня 
потужність — до 1000 м. Відкла¬ 
ди С. с. (вапняки і доломіти) ви¬ 
користовують як буд. матеріал. 
Літ.: Опорньїй разрез силура и ниж- 
него девона Подолии. Л., 1972; Стра¬ 
тиграфія УРСР, т. 4, ч. 1. К., 1974; 
Палеонтология и стратиграфия верх- 
него докембрия и нижнего палеозоя 
Юго-Запада Восточно-Европейской 
платформи. К., 1976. 

П. Д. Цегельнюк. 

СИЛЬВАЙ Іван Антонович (літ. 
псевд.— Уриїл Метеор; 15. ПІ 
1838, с. Сускове, тепер Свалявсь- 
кого р-ну Закарп. обл.— 13.11 
1904, с. Нове Давиденкове, по¬ 
близу Мукачевого) — український 
письменник ч москвофільського» 
напряму. Освіту здооув у Бу¬ 
дапештському університеті. Був 
священиком. У поезіях, оповідан¬ 
нях, повістях і нарисах змадьо- 
вував життя і побут закарпатських 
українців. Кращі твори С. (чКрей- 
царова комедія», чЛюди в заліз¬ 
них капелюхах», ч Одноденне 
царство») спрямовані проти місце¬ 
вої уніатської клерикальної вер¬ 
хівки, яка проводила політику 
денаціоналізації закарпатців. Пи¬ 
сав <язичіем>. 
Те.: Избранньїе произведения. Пря- 
шев, 1957. О. В. Мишанич. 

СИЛЬВ£СТР (р. н. невід.— п. 
1123) — давньоруський літопи¬ 
сець, церковний ДІЯЧ, ігумен Виду- 

СИЛЬВЕСТР 

Силові лінії електро¬ 
статичного поля двох 
однакових за величи¬ 
ною позитивних заря¬ 
дів. 

Силосні споруди 
(наземні): 
а — стіни з Т-подібних 
залізобетонних блоків; 
б — стіни з залізобе¬ 
тонних плит; 
в — стіни з бутового 
каменю 
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Сильфон. 

Симбіоз: 
1 — лигаайник: а — мі¬ 
целій гриба, б — кліти¬ 
ни водорості; 
2 — печіночннй мох 
РпіПапіа бііаіаіа з«ки- 
гаенькамн», в яких жи¬ 
вуть коловертки роду 
Саііісііпа; 
3 — краб ЬуЬіа Їе85е1а- 
1а з актиніями, що жи¬ 
вуть в його клешнях. 

Симетричний кабель 
(поперечний переріз): 
1 — оболонка; 2 — дві 
пари скручених разом 
провідників (четвірка): 
З — центральна пара 
провідників для служ¬ 
бового зв’язку: 4 — 
екранована пара про¬ 
відників для радіомов¬ 
лення. 

бицького монастиря у Києві. З 
1118 — єпископ переяславський. 
С. вважають упорядником другої, 
т. 3. Лаврентіївської, редакції 
(переяславського зведення) <По- 
вісті временних літ^, яку він 
після Нестора переробив і допов¬ 
нив, довівши виклад з 1113 до 
1116. Вихваляв діяльність Воло(9м- 
мира Мономаха. С. відігравав 
визначну роль у політ, і церк. жит¬ 
ті Київ. Русі. 
сильвГн — мінерал класу хло¬ 
ридів, КС1. Сингонія кубічна. Густ. 
1,99. Твердість 2. Водянопрозорий, 
безбарвний. Блиск скляний. В 
СРСР родовища С. є в РРФСР 
(Приуралля), на Україні (див. 
Калусько-Голинське родовище ка¬ 
лійних солей, Стебницьке родо¬ 
вище калійних солей), за рубежем 
— в НДР та ін. країнах. Викорис¬ 
товують для одержання калійних 
добрив і калійних препаратів; з 
чистих кристалів С. виготовляють 
призми для спектрометрів. 
СИЛЬВІНІТ — осадочна гірська 
порода, що складається з легко¬ 
розчинних мінералів сильвіну і га¬ 
літу. Нерідко містить домішки ан¬ 
гідриту, карналіту, кіаніту і гли¬ 
ни. Колір червоний або рожевий. 
Утворюється С. у солоних водой¬ 
мах, де випадає у вигляді осаду 
з природних розчинів. На Україні 
родовища С. є в Передкарпатті 
(в Калусько-Голинському родови¬ 
щі калійних солей і Стеоницькому 
родовищі калійних солей). З С. 
одержують калійні добрива. 
СЙЛЬНІ ВЗАЄМОДГТ — вид 
взаємодії елементарних частинок; 
характеризуються тим, що зумов¬ 
лені ними процеси мають великі 
значення ефективних перерізів. 
С. в. підлягають адрони. Радіус 
дії С. в. дорівнює ~10~‘^ м, кон¬ 
станта взаємодії — порядку одини¬ 
ці. Елементарні процеси, що відбу¬ 
ваються внаслідок С. в., тривають 
~ 10~” с. С. в. інваріантні віднос¬ 
но просторового та часового відо¬ 
бражень, зарядового спряження. 
В процесах, зумовлених С. в., 
виконуються закони збереження 
спіну ізотонічного, давності та 
ін. квантових чисел. До осн. 
проявів С. в. належать ядерні 
сили між нуклонами в атомних 
ядрах. С. в. спричинюють перетво¬ 
рення одних атомних ядер на ін¬ 
ші, розщеплення ядер тощо. Впер¬ 
ше С. в. було виявлено (1911) 
в дослідах Е. Резерфорда по роз¬ 
сіянню альфа-частинок. Основні 
властивості С. в. пояснюються в 
розділі квантової теорії поля, 
що наз. квантовою хромодинамі¬ 
кою. Згідно з цією теорією адро¬ 
ни складаються з кварків, а си¬ 
ли, що діють між ними, зумов¬ 
лені обміном глюонами (гіпотетич. 
електр. нейтральними частинка¬ 
ми з спіном, що дорівнює 1, і ну¬ 
льовою масою спокою). 
Літ.: Ахієзер О. І., Рекало М. П. 
Фізика елементарних частинок. К.» 
1978; Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. 
Квантовьіе поля. М., 1980. 

М. П. Рекало. 

СЙЛЬФИ, сильфіди (франц. зуі- 
рЬез, жіночий рід зуІрЬісіез) — 
у давньокельт. і давньогерм. міфо¬ 
логії, в повір’ях багатьох європ. 
народів — духи повітря. 
СИЛЬФІЙ (ЗіІрЬіит) — рід рос¬ 
лин родини складноцвітих. Бага¬ 

торічні трави або кущі з чергови¬ 
ми, перистими або двічіперисто- 
роздільними на нитковидні частки 
листками. Квітки дрібні, в суц¬ 
віттях (кошиках); крайові квітки— 
язичкові, жовті; серединні — труб¬ 
часті. Плід — сім’янка. Понад 
40 видів, поширених здебільшого 
в Пн. Америці. В СРСР, в т. ч. 
в УРСР,— лише в культурі 1 
вид: С. пронизанолистий 
(8. рег£о1іа1ит) — декоративна рос¬ 
лина, добрий медонос (медопро- 
дуктивність 150 кг/га). Останнім 
часом С. пронизанолистий прохо¬ 
дить широке випробування як кор¬ 
мова (в основному силосна) куль¬ 
тура, що дає 900—1500 ц/га висо- 
кобілкової зеленої маси. На одно¬ 
му місці може рости і давати висо¬ 
кі врожаї 10 та більше років. 

А. П. Лебеда. 

сильФйн — металева тонкостін¬ 
на циліндрична трубка або каме¬ 
ра з гофрованою (хвилеподібною) 
бічною поверхнею. С. (мал.) бува¬ 
ють суцільні (зовнішнім діамет¬ 
ром 10—100 мм) і зварні (діа¬ 
метр — до 2 м). їх використовують 
у різних приладах і пристроях 
як чутливі елементи, що розширю¬ 
ються або стискуються (наче пру¬ 
жина) від зміни тиску газу, ріди¬ 
ни чи пари, що їх оточують або в 
них уміщені. Вони служать також 
пружними роздільниками середо¬ 
вищ, гнучкими ущільнювальними 
пристроями, компенсаторами тем¬ 
пературних подовжень і деформа¬ 
цій {дуій. Компенсатор, Кріостат). 
СИМАХІЯ (грец. ац|і|іауїа, від 
агЗV — разом і рахоцаї — б’юся) — 
в Стародавній Греції воєнний союз, 
який укладався між полісами. 
Перші С. виникли в 6 ст. до н. е. 
Члени С. мали спільні скарбницю, 
ряд органів управління, зобов’яз)^- 
валися спільно вести воєнні дії. 
Найвідоміші С.— Пелопоннеський 
союз, Делоський союз, Ахейсь¬ 
кий союз. 
СИМБіОЗ (від грец. аоііЗісоаід — 
співжиття) — поширене в живій 
природі явище закономірного, не 
випадкового, співжиття живих 
істот (симбіонтів), що належать 
до різних систематичних груп 
{таксонів). На відміну від віль¬ 
них організмів симбіонти залежать 
не тільки від умов середовища 
біоценозу в цілому, але, перебу¬ 
ваючи в тривалому, найчастіше 
в тілесному контакті, й один від 
одного. Поняття і термін С. впро¬ 
вадив у науку нім. ботанік А. де 
Барі (1879) на підставі досліджен¬ 
ня лишайників, до складу яких 
входять гриби та водорості. Осн. 
формами С. є мутуалізм (взаємо- 
корисні відносини симбіонтів), ко- 
менсалізм і паразитизм. Визна¬ 
чити чіткі межі між цими та ін. 
формами С. неможливо, оскільки 
в природі існують різноманітні 
переходи між ними. Непомітні 
переходи спостерігаються також 
між окремими формами С. і біол. 
взаємовідносинами вільних орга¬ 
нізмів. (Особливо близькі до остан¬ 
ніх взаємовідносини симбіонтів, 
які не перебувають між собою в 
тілесному контакті, проте постій¬ 
но зв’язані спільним житлом чи 
місцеперебуванням (явище си- 
н о й к і ї). Численні приклади С. 
серед рослин (бульбочкові бакте¬ 
рії з бобовими рослинами, гриби 

з вищими рослинами — див.’ Мі¬ 
кориза, паразитичні гриби з рос¬ 
линами та ін.), між рослинами 
й тваринами (зоохлорели з ниж¬ 
чими безхребетними, паразитичні 
гриби з тваринами і людиною), 
серед тварин (раки-пустельники та 
краби з актиніями, паразити тва¬ 
ринного походження з тваринами іі 
людиною), прокаріотів з рослина¬ 
ми, тваринами і людиною. Багато 
вчених ототожнюють С. з мутуа¬ 
лізмом і протиставляють його па¬ 
разитизму. 
Літ.: Маркевич О. П. Основи парази¬ 
тології. К., 1950; Догель В. А. Общая 
паразитология. Л., 1962; Шульман 
С. С., Добровольский А. А. Парази¬ 
тизм и смежньїе с ним явлення. 
«Паразитологический сборниь>, 1977, 
в. 27. О. П. Маркевич. 
СИМБІРСЬК — колишня (до 
1924) назва м. Ульяновська. 
симбГрцев Василь Миколайо¬ 
вич [1 (14). І 1901, Петербург — 
19.x 1982, Москва] — російський 
рад. архітектор, нар. арх. 
СРСР (з 1975). Член КПРС з 
1961. У 1928 закінчив ВХУТЕІН. 
В 1929—32 — член ВОПРА. Брав 
участь у відбудові та забудові 
Волгограда (гол. арх. 1944—59), 
проектуванні окремих його райо¬ 
нів і споруд, у т. ч. Алеї героїв та 
площі Полеглих борців, обл. парт, 
школи (1950, тепер будинок мед. 
ін-ту ), набережної (19Й—53), всі — 
у співавт. С.— співавтор проектів 
Театру Рад. Армії в Москві (збу¬ 
довано 1934—40), житл. району 
Друга Річка у Владивостоці (60-і 
рр.). Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1951. 
СЙМВОЛ (від грец. агЗцбоХоу — 
знак, прикмета, ознака) — умовне 
позначення якого-небудь предмета 
чи явища. С. бувають образні й ло¬ 
гічні. На ранньому щаблі розвитку 
людського мислення вони виника¬ 
ли стихійно як вияв прагнення лю¬ 
дини до пізнання дійсності (напр., 
колесо — С. сонця, молот — С. 
блискавки). Реліг. символіка — 
один з найзначніших елементів 
реліг. культу. С. як засіб узагаль¬ 
нення використовується в л-рі, 
мистецтві, науці. В реалістичному 
образотворчому мистецтві (мону¬ 
ментальна скульптура, живопис, 
плакат та ін.) поширені С.— емб¬ 
леми, що відображають заг. по¬ 
няття, ідеї тощо. Особливо широ¬ 
ко С. застосовують у природничих 
науках {хімії, математиці), а та¬ 
кож у математичній логіці і 
кібернетиці (див. Знак). Виникли 
штучні символічні мови, які в 
зв’язку з розвитком кібернетики 
стали більш ефективним засо¬ 
бом пізнання. Залежно від того, 
чи розглядають символ як засіб 
об’єктивного відображення дійс¬ 
ності, чи як свавільну гру свідо¬ 
мості, форму відмови від об’єк¬ 
тивного пізнання світу, розрізня¬ 
ють матеріалістичний та ідеалі¬ 
стичний погляди на С. В ідеалі¬ 
стичній суб’єктивістській філосо¬ 
фії до С. звертаються для затушо¬ 
вування антинаук. суті вчення про 
непізнаванність об’єктивного світу 
(див. ^Ієрогліфів теоріям). В кін¬ 
ці 19 — на поч. 20 ст. у л-рі й мис¬ 
тецтві виник символізм, напрям, 
що проголосив С. основою худож. 
творчості. Наука і мистецтво, які 
спираються на діалектико-матеріа- 
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лістичний світогляд, вважають С. 
одним з моментів, одним з прийо¬ 
мів осягнення об’єктивної дійс¬ 
ності. 
^СЙМВОЛ ВГРИ» — 1) Стислий 
виклад гол. догматів християнст¬ 
ва] включає реліг. положення, які 
нібито не потребують доведення і 
повинні сприйматися на віру. Впер¬ 
ше прийнятий на Нікейському со¬ 
борі 325, остаточну редакцію здій¬ 
снено на Константинопольському 
соборі 381. 2) Переносно — основа 
віровчення (кредо). 
СИМВОЛІЗМ — напрям у європ. 
літературі та мистецтві кінця 19 — 
поч. 20 ст. Грунтувався на ідеалі¬ 
стичній філософії. Виступаючи з 
проповіддю індивідуалізму і міс¬ 
тицизму та уявляючи світ як не¬ 
пізнаванну «вищу реальність», від¬ 
образити яку можна тільки приб¬ 
лизно, символічно (див. Символ), 
представники С. відмежовували 
л-ру й мистецтво від сусп. завдань. 
С. мав великий діапазон різнома¬ 
нітних відтінків. У літерату- 
р і С. відзначався підкресленою 
увагою до формальних шукань, 
що виявлялося в ускладненості 
образних асоціацій: для символіс- 
стів слово — натяк, а образ — зага¬ 
дка. Основоположниками С. були 
франц. письменники П. Верлен, 
почасти А. Рембо, С. Малларме 
та ін. У 80-х рр. С. поширився в 
ряді ін. країн — Німеччині, Бель¬ 
гії, Австрії, Польщі. Починаючи 
з 90-х рр- іірихильниками і вираз¬ 
никами С. у Росії стали (під знач¬ 
ним впливом реліг.-містичної фі¬ 
лософії В. С. Соловйова) різні 
за спрямуванням і значенням 
письменники: В. Брюсов, К. Баль- 
монт, О. Блок, А. Бєдай, Д. Ме- 
режк,овський, 3. Гіппіус, Ф. Со- 
логуб, Вяч. Іванов. Пізніше дея¬ 
кі з них, зокрема В. Брюсов і 
О. Блок, відійшли від С. В укр. 
л-рі С. не став чітко вираженим, 
сформованим напрямом, хоч еле¬ 
менти його помітні у творчості 
М- Вороного, М. Філянського, Г. 
Чупринки, в. Пачовського. Вплив 
С. ВІД45ГГНИЙ пізніше у творах 
представників літ.-мистецького 
угруповання <Музагет>, у поезії 
О. Слісаренка, Я. Савченка, В. 
Ярошенка. В образотвор¬ 
чому мистецтві, пере¬ 
важно в живописі та графіці, С. 
позначився в кін. 19 — на поч. 
20 ст. на творчості художників 
П. Пюві де Шаванна, М. Дені, 
Г. Моро (Франція), Ф. Штука, 
М. Клінгера, Г. Клімта (Німеч¬ 
чина), А. Бекліна, Ф. Ходлера 
(Швейцарія). У рос. мистецт¬ 
ві символістичні тенденції власти¬ 
ві творчості в. Борисова-Мусато- 
ва, частково М. Врубе ля та М. 
Реріха, особливо художників, 
які входили до об’єднання «Бла¬ 
китна троянда» (П. Кузнецов, М. 
Сапунов та ін.) і литовського ху¬ 
дожника М. Чюрльоніса. Вплив 
С. позначився на творчості укра¬ 
їнських художників Ю. Михай- 
ліва і П. Холодного. 
В театральному мис¬ 
тецтві С. виявився, насамперед, 
у виставах за творами М. Метер- 
лінка, Г. Ібсена, Е. Верхарна, Г. 
фон Гофмансталя, С. Виспянсько- 
го, Г. Гауптмана, Л. Андрєєва, 
О. Блока, О. Олеся. Вони вирі¬ 
шувалися здебільшого як ірраціо¬ 

нальні, часом містичні. Великого 
значення надавалося символічним 
декораціям, грі освітлення, музи¬ 
ці тощо. На рос. сцені С. позна¬ 
чився на таких виставах МХТ, як 
«Життя людини», «Анатема» Л. 
Андрєєва, «Синій птах» М. Ме- 
терлінка; на українській — в 
Театрі Миколи Садовського і 
^Молодого театру^ у виставах 
«Драматичні етюди» О. Олеся та 
ін. г. М. Сивокінь 

(С. у літературі), 
В. А. Афанасьев 

(С. в образотворчому мистецтві). 
СИМВОЛІКА — сукупність або 
система символів. Поширена в ху- 
дож. творчості — фольклорі, л-рі, 
мистецтві. При надмірній суб’єк¬ 
тивності С. стає антихудожньою. 
У вужчому значенні С.— сукуп¬ 
ність символів з певної галузі, 
напр., державна С.— герб, пра¬ 
пор; піонерська С., олімпійська 
С. тощо, г. М. Сивокінь. 

СИМЕНС, Сим, См, 5 — одиниця 
електропровідності в Міжнарод¬ 
ній системі одиниць (СІ). С. до¬ 
рівнює електропровідності провід¬ 
ника, що має опір 1 Ом (див. 
Ом). 1 См = 1 Ом“^ Названо на 
честь нім. вченого Е. В. Сіменса. 
симентальська ПОРбДА ве- 
ликої рогатої худоби — найпоши¬ 
реніша в СРСР, в т. ч. на Україні, 
порода молочно-м’ясного напряму 
продуктивності. Виведена в Швей¬ 
царії і завдяки високим продуктив¬ 
ним якостям та добрій акліматиза¬ 
ції поширилась в багатьох країнах 
світу. В Росію завезена у 2-й пол. 
19 ст. для поліпшення місцевих 
порід. Укр. тип С; п. створений 
в осн. шляхом схрещування симен¬ 
тальських бугаїв з коровами сі¬ 
рої української породи. В СРСР, 
крім швейцарської, завозили нім., 
угор. і австр. симентальську худо¬ 
бу. Цілеспрямована плем. робота 
з сименталами ведеться бл. 100 
років, внаслідок чого створена 
вітчизняна С. п., яка відрізняється 
від^ симентальської худоби ін. 
країн і має ряд переваг. Масть 
переважно полово-ряба різних від¬ 
тінків, буває і червоно-ряба, че¬ 
рево та кінець хвоста білі, носо¬ 
ве дзеркало рожеве, роги й копита 
ясно-воскового кольору, в породі 
кілька типів: молочний, молочно- 
м’ясний і м’ясо-молочний. Тварини 
великі, міцної будови, мають ви¬ 
соку молочно-м’ясну продуктив¬ 
ність і жирність молока. Жива 
маса бугаїв 1000—1200 кг, корів 
550—650 кг. Середньорічні надої 
3500—4500 кг (рекорд 14 430 кг) 
молока жирністю 3,7—3,9% 
(6,08%). Молодняк у 18 місяців 
досягає 450—500 кг. Забійний ви¬ 
хід 56—60%. Найпоширеніша С. п. 

Корова симентальської породи. 

в зоні Лісостепу. Розводять в 
РРФСР, УРСР, БРСР, Казах. 
РСР та ін. Схрещуванням місце¬ 
вої худоби Смоленської обл. з си¬ 
ментальською створена сичовська 
порода великої рог. худоби. 

^ М. А. Кравченко. 

СИМЕбН (864 або 865—27.V 927) 
— болг. князь (з 893) і цар (з 
919). За С. Перше Болг. царство 
досягло найбільшої могутності, 
значно розширилося територіально 
(внаслідок численних воєн проти 
Візантії). 
СИМЕОН ПбЛОЦЬКИЙ (1629— 
80) — білорус, та рос. громадський 
і церковний діяч, письменник, 
педагог. Див. Полоцький Симеон. 
СИМЕбНОВ Костянтин Арсено- 
вич [н. 7 (20).VI 1910, с. Козь^^ко- 
во, тепер Калінінської обл.] — 
російський і український рад. 
диригент, нар. арт. СРСР (з 1962). 
В 1936 закінчив Ленінгр. консер¬ 
ваторію. Виступав як симф. ди¬ 
ригент (Ленінград, Петрозаводськ, 
Мінськ, Київ). У 1961—66 та 1975 
—76 — головний диригент Київ¬ 
ського театру опери та балету, 
1967—75 — Ленінгр. театру опери 
та балету ім. С. М. Кірова. Дири¬ 
гував у театрі «Ла Скала» (1964, 
Мілан). Вистави: «Тарас Шевчен¬ 
ко» Г. Майбороди (1964), «Хован¬ 
щина» М. Мусоргського (1963), 
«Катерина Ізмайлова» Д. Шоста- 
ковича (1974), всі — в Києві. На¬ 
городжений орденом «Знак Поша¬ 
ни», медалями. Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1976. 
СИМЕТРЙЧНИЙ кабель — ка¬ 
бель, що складається в основному 
з двох або більше пар скручених 
разом провідників, кожний з яких 
відзначається однаковою конст¬ 
рукцією (діаметром, ізоляцією); 
вид кабеля зв'язку. Всередині 
С. к. (мал.) є й інші пари провідни¬ 
ків. Провідником у С. к. служить 
гол. чин. мідь, ізоляційним мате¬ 
ріалом — пластмаса або папір. 
До симетричних належать деякі 
радіочастотні кабелі. С. к. за¬ 
стосовують переважно на лініях 
міжміського зв’язку (дпв. Між¬ 
міський кабель зв'язку). 
СИМЕТРЙЧНІ ФУНКЦІЇ — 
функції кількох змінних, що не 
змінюються від перестановки ар- 

гу ментів, напр. 1 -Ь х\ + XI. 

Серед С. ф. найважливішими й 
найбільш вивченими є симетричні 
многочлени. Будь-яку цілу раціо¬ 
нальну С. ф. можна однозначно по¬ 
дати у вигляді цілої раціональної 
функції від осн. елементарних 
С. ф.: 

п п 

^ х.хл . ..: 
і=:\ /,/=1 

п 

■■■ ’‘1-" 

‘■і.'=1 

(серед чисел і, і, ..., / нема однако¬ 
вих). Функція наз. к о с о с и - 
метричною, якщо вона змі¬ 
нює знак при перестановці будь- 
якої пари аргументів. 
СИМ£ТРГЯ (грец. ацріієхріа — 
співрозмірність). 1)У матема¬ 
тиці — ідея, принцип, власти¬ 
вість, за допомогою яких з множи- 

СИМЕТРІЯ 

К. А. Симеонов. 

Мал. 1. Симетрія: 
Д Л,В,С, — осесимет- 
ричний до Д АВС від¬ 
носно осі ОХ: Д АгВіСі 
— осесиметричний до 
Д ЛіВ,С, відносно осі 
ОУ і центральносимет- 
ричний до Л АВС від¬ 
носно точки О. 

Мал. 2. Симетрія куба: 
СС'— вісь симетрії 1;ГО 
порядку; АА’ — вісь 
симетрії 2-го поізядку; 
О О'—вісь симетрії 3-го 
порядку; ВВ' — вісь 
симетрії 4-го порядку; 
О — центр симетрії. 
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СИМИРЕНКО 

Л. П. Симиренко. 

Є. Р. Симонов. 

В. А. Симоненко. 

Пам’ятник на могилі 
В. Л. Симоненка в 
Черкасах. Скульптор С. 
Грабовський. 1968. 

ни фігур, рівнянь, фізичних явищ 
та інших об’єктів виділяється під- 
множина цих об’єктів, інваріант¬ 
них (див. Інваріантність) віднос¬ 
но певних перетворень. Розрізня¬ 
ють С. тіл, С. властивостей і С. 
відношень. 
а) С. тіл. Осьова (аксіальна) 
С. Дві точки Лі і Лг (мал. 1) наз. 
симетричними відносно вказаної 
прямої чи площини (осі чи площи¬ 
ни С.), якщо кожна з них є дзер¬ 
кальним відображенням іншої 
відносно цієї прямої чи площини. 
Центральна С. Дві точки 
А і Лз (мал. 1) наз. симетричними 
відносно вказаної на відрізку АА^ 
точки О (центра С.), якщо ЛО = 
= ОЛз. Радіальна С. Плос¬ 
ка фігура Р наз. радіальносимет- 
ричною порядку к (порядок С.), 
к = 2, З, 4..., якщо в її площині 
вказана така точка (центр С.), що 
поворот фігури Р відносно цієї 
точки на кут 360"//г переводить 
її саму в себе. Центр. С.— окремий 
випадок радіальної С. (к = 2). 
Прикладом радіальносиметричної 
фігури порядку п є правильний 
многокутник з п сторонами. Подіб¬ 
но до центрів С. різних порядків 
на площині, просторові фігури ма¬ 
ють осі С. різних порядків (мал. 
2). Розглядають також скісну С., 
гвинтову С., гвинтову С. зі зсу¬ 
вом тощо. Іл. с. 157. 
б) С. властивостей. Для 
дослідження симетрійних власти¬ 
востей матем. об’єктів розроблено 
теоретико-алгебр. методи. Вони 
дають змогу класифікувати, напр., 
диференціальні рівняння за си- 
метрійними властивостями і ви¬ 
діляти з них такі, яким притаман¬ 
на макс. С. Зокрема, всім ф}гнда- 
ментальним рівнянням у фізиці 
властива певна С. Симетрійні 
властивості диференціальних рів¬ 
нянь пов’язані зі збереження за¬ 
конами енергії, імпульсу, момен¬ 
ту імпульсу тощо. За симетрій- 
ними властивостями в математи¬ 
ці виділяють симетричні функ¬ 
ції, матриці, білінійні форми, 
оператори тощо. 
в) С. відношень. У матем. 
логіці відношення К наз. симетрич¬ 
ним, якщо при виконанні відно¬ 
шення хКу виконується і відношен¬ 
ня уКх. Напр., X = у — симетрич¬ 
не відношення, 2і X < у — не 
симетричне, у фізиці С. відношень 
розглядається в розумінні інва¬ 
ріантності фіз. закону відносно дії 
деякої операції симетрії. 
2) У фізиці — наявність в 
об’єктах, процесах, явищах таких 
фіз. характеристик, які залиша¬ 
ються інваріантними відносно 
певних перетворень. Матем. апа¬ 
ратом, що служить для опису С., 
є груп теорія. Розрізняють про¬ 
сторову, часову, зарядову та ін. 
види С. Прикладом просторової 
С. є С. кристалів, зарядової С.— 
існування поряд з елементарними 
частинками їхніх античастинок. 
Крім точних, існують т. 3. набли¬ 
жені С. Напр., унітарна симет¬ 
рія має місце лише при сильних 
взаємодіях. Симетричні властивос¬ 
ті мають рівняння руху фізичних 
об’єктів. Так, Дірака рівняння 
і Максвелла рівняння є інваріант¬ 
ними щодо Лоренца перетворень, 
Шредінгера рівняння — щодо пе¬ 
ретворень групи Галілея (див. 

Галілея принцип відносності). 
Певному виду С. фіз. системи, 
згідно з Нетер теоремою, відпові¬ 
дає певний закон збереження і по¬ 
в’язане з ним добору правило. 
Так, з однорідністю простору і 
часу пов’язаний закон збереження 
енергії й імпульсу, з ізотропією 
простору — збереження моменту 
імпульсу тощо. Принципи С. да¬ 
ють змогу класифікувати допус¬ 
тимі стани об’єктів (див., напр., 
Паулі принцип). Вони мають важ¬ 
ливе значення як для розвитку 
відомих фіз. теорій, так і при фор¬ 
муванні нових теорій. Напр., від¬ 
носності теорія грунтується на 
інваріантності фіз. законів щодо 
перетворень Лоренца; С. щодо 
перестановок тотожних частинок 
(див. Тотожності принцип) ле¬ 
жить в основі квантової стати¬ 
стики. 
3) Вархітектурі та мис¬ 
тецтві — один з видів гармо¬ 
нійної композиції. Притаманна 
творам архітектури (властива спо¬ 
руді в цілому або її частині і де¬ 
талям) і декоративно-ужиткового 
мистецтва. Використо^ється та¬ 
кож як осн. прийом побудови бор¬ 
дюрів і орнаментів. 
4) У кристалографії — 
закономірність у розташуванні 
граней, ребер і вершин кристала, 
завдяки якій він має кілька рів¬ 
них частин. Площини, прямі, точ¬ 
ки, якими користуються для вияв¬ 
лення С. кристалів, наз. елемен¬ 
тами С. Найпростішими елемен¬ 
тами С. є площина, що ділить 
кристал на дві дзеркально рівні 
частини, і вісь — пряма лінія, при 
повертанні навколо якої кілька 
разів повторюються рівні частини 
кристала. Повна сукупність еле¬ 
ментів С. скінченної фігури наз. 
видом С. Доведено, що в криста¬ 
лографії можливі 32 види С., які 
об’єднуються в 7 сингоній. 
Літ.: Желудев И. С. Симметрия и ее 
приложения. М., 1976; Теоретико-ал- 
гебраическне исследования в матема- 
тической физике. К., 1981; Вейль Г. 
Симметрия. Пер. с англ. М., 1968; 
Вигнер Е. Зтюдьі о симметрии. Пер. 
с англ. М., 1971. 

В. І. Фущич (С. у математиці). 
П. І. Фомін (С. у фізиці). 

СИМИРЕНКО Лев Платонович 
[6 (18). II 1855, с. Мліїв, тепер 
Городищенського р-ну Черкась¬ 
кої обл.— 6.1 1920, там же] — укр. 
вчений, помолог і плодовод. Син 
П. Ф. Симиренка. В 1873 С. всту¬ 
пив на фізико-математичний фа¬ 
культет Київ, ун-ту, але згодом 
перейшов на природничий факуль¬ 
тет Новоросійського (Одеського) 
ун-ту. в Одесі С. тісно зблизився 
з місцевими революційними гру¬ 
пами, які очолював А. 1. Желя- 
бов. В 1879, незабаром після за¬ 
кінчення ун-ту, С. заарештовано і 
заслано на 8 років до Східного 
Сибіру. В засланні С. організував 
будівництво теплиць, вирощував 

Симетрія. Симетричний фасад житло¬ 
вого будинку. 

декоративні й плодові дерева та 
виноград у закритому і відкритому 
грунті, заклав Красноярський мі¬ 
ський парк. У 1887 С. повернувся 
до Млієва, де створив маточний 
колекційний сад і помологічний 
розсадник, який став найкращою 
в Росії і однією з найбагатших 
в Європі помологічних колекцій 
плодових і ягідних рослин, в 
1921 на базі розсадника Л. П. Си¬ 
миренка організовано Мліївську 
садово-городню дослідну станцію, 
якій 1958 присвоєно його ім’я. 
С. створив свою систему вирощу¬ 
вання садивного матеріалу, розро¬ 
бив нові агротех. прийоми, що їх 
і тепер з успіхом застосовують. 
Значний вклад С. вніс у розви¬ 
ток помології', займався також кле¬ 
новим відбором (див. Клон). 
Те.: Помологія, т. 1 — 3. К., 1972—73 
Літ.: Кекух О. М. Сад Симиренків. 
К., 1970. В. /. Хмельова. 

симиренко Платон Федоро¬ 
вич [21.ХІІ 1820 (2.1 1821), Сміла, 
тепер місто Черкас, обл.— 14 (26). 1 
1863] — укр. промисловець-цукро- 
заводчик. Син Ф. С. Симиренка. 
Закінчив приватний пансіон в Оде¬ 
сі. Після повернення з Франції, 
де вивчав цукрове виробництво, 
був одним з керівників фірми 
-«Брйти Яхненки і Симиренко^. 
з 1859 мав дружні стосунки з Т. Г. 
Шевченком. Матеріально допома¬ 
гав поетові у виданні <Кобзаря>. 
СИМИРЕНКО Федір Степанович 
(1791, с. Городище, тепер місто 
Черкас, обл.— 1867) — один з пер¬ 
ших на Україні промисловців-цук- 
розаводчиків. Викупившись з крі¬ 
пацтва, С. на поч. 40-х рр. 19 ст. 
разом з братами Яхненками засну¬ 
вав пром. фірму Брати Яхненки 
і Симиренко» (існувала до 80-х 
рр. 19 ст.). Фірма збудувала 1843 
в с. Ташлику (тепер Смілянського 
р-ну Черкас, обл.) першу на Ук¬ 
раїні парову цукроварню, 1848 
поблизу с. Млієва (тепер Горо¬ 
дищенського р-ну Черкас, обл.) 
цукроварню і маш.-буд. з-д. С. 
був знайомий з Т. Г. Шевченком. 
СИМОНбНКО Василь Андрійо¬ 
вич (8.1 1935, с. Біївці, тепер Лу¬ 
бенського р-ну Полтав. обл.— 
14.XII 1963, м. Черкаси) — укр. 
рад. поет. Член КПРС з 1960. 
Закінчив Київ, ун-т (1957). Пра¬ 
цював у редакціях газет -«Молодь 
Черкащини», -«Черкаська правда», 
кореспондентом -«Робітничої газе¬ 
ти». У зб-ках віршів-«Тиша і грім» 
(1962), -«Земне тяжіння» (вид. 
1964), -«Поезії» (вид. 1966) відтво¬ 
рив світобачення молодої рад. лю¬ 
дини, утверджував норми кому¬ 
ністичної моралі. Поезія С. відзна¬ 
чається актуальністю тематики, 
гуманістичним пафосом, прозорою 
формою. Ряд віршів С. покладе¬ 
но на музику. Автор зб. оповідань 
-«Вино з троянд» (вид. 1965), книг 
для дітей -«Цар Плаксій та Лос- 
котон», -«Подорож у країну На¬ 
впаки», нарисів, публіцистичних 
статей. 
Те.: Лебеді материнства. К., 1981; 
Рос. перекл.— Избранная лири- 
ка. М., 1968. Л. М. Коваленко. 

СИМОН£НКО Дем’ян Гаврило¬ 
вич (1871—ЗО. IV 1948, с. Стольне, 
тепер Менського р-ну Черніг. обл.) 
— укр. рад. кобзар. У дитинстві 
втратив зір. Уже дорослим нав¬ 
чився грати на кобзі. Учень Т. 
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Пархоменка. У 1905—07 розпо¬ 
всюджував нелегальну революц. 
л-ру, зазнав поліційних репресій. 
У пожовтневий час був палким 
агітатором за Рад. владу, членом 
комнезаму, членом сільради, ви¬ 
ступав на зборах і мітингах. Ре¬ 
пертуар С. складався з дум (««Ма¬ 
руся Богуславка>, «Про вдову і 
трьох синів», «Дума невольниць- 
ка»), з істор. пісень, побутових, 
жартівливих, пісень на слова 
Шевченка. М. П. Полатай. 

СИМОНЕНКО Микола Дмитро¬ 
вич [н. 1 (14).У 1915, с. Володь- 
кова Дівиця, тепер с. Червоні 
Партизани Носівського р-ну Чер- 
ніг. обл.] — учасник партизан, ру¬ 
ху на Україні під час Великої Віт- 
чизн. війни. Герой Рад. Союзу 
(1944). Член КПРС з 1941. У 1936— 
39 — в Червоній Армії. У вересні 
1941 С. залишений у тилу ворога 
для організації партизан, бороть¬ 
би. Був командиром партизан, гру¬ 
пи, заст. командира загону, ко¬ 
мандиром 2-го полі^, який здійс¬ 
нив ряд успішних бойових опера¬ 
цій по розгрому гарнізонів ворога, 
диверсій на з-цях і на шосейних 
комунікаціях ворога. Партизани 
полку захопили й утримували до 
ПІДХОДУ рад. військ кілька пере¬ 
прав через ріки Десну, Дніпро і 
Прип’ять. З 1944 С.— на партій¬ 
ній і господарчій роботі в Черні¬ 
гівській області. З 1970 — персо¬ 
нальний пенсіонер. Нагороджений 
орденами Леніна, Червоного Пра¬ 
пора, медалями. 
СИМОНГЯ (від імені міфічного 
волхва Симона, який нібито прохав 
апостолів продати йому дар тво¬ 
рити чудеса) — поширена за фео¬ 
далізму в католицизмі купівля- 
продаж церковних посад або ду¬ 
ховного сану. 
СЙМОНОВ Євген Рубенович (н. 
21.VI 1925, Москва) — рос. рад. 
режисер, нар. арт. СРСР (з 1975). 
Син Р. Симонова. В 1947 закінчив 
Театр, уч-ще ім. Б. Щукіна. З 
1947— режисер-асистент, згодом ре¬ 
жисер, з 1968 — гол. режисер Теат¬ 
ру ім. Є. Вахтангова (крім 1962— 
68, коли С. був гол. режисером 
Малого театру). Серед вистав 
— «Лихо з розуму» О. Грибоєдова, 
«Іркутська історія» О. Арбузо- 
ва, «Людина з рушницею» М. По- 
годіна, «Фронт», «Пам’ять серця» 
О. Корнійчука, «Антоній і Клео- 
патра» У. Шекспіра. Автор п’єс 
«Олексій Бережний» і «Джон Рід». 
З 1947 викладає в Театр, уч-щі 
ім. Б. Щукіна (з 1979 — профе¬ 
сор). Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора. Держ. 
премія СРСР, 1981. 
СЙМОНОВ Костянтин (Кирило) 
Михайлович [15 (28).XI 1915, Пет¬ 
роград — 28.VIII 1979, Москва] — 
рос. рад. письменник, громад, ді¬ 
яч, Герой Соціалістичної Праці 
(1974). Член КПРС з 1942. Друку¬ 
ватися почав 1934. Перша зб. вір¬ 
шів — «Справжні люди» (1938). 
Поеми «Переможець» (1937) — 
про М. Островського, «Льодове по¬ 
боїще» (1938), «Суворов» (1939) — 
про героїчне минуле рос. народу. 
П’єса «Хлопець з нашого міста» 
(1941, Держ. премія СРСР, 1942) 
— присвячена новому поколінню 
корчагінців. У роки Великої Віт- 
чизн. війни — фронтовий корес¬ 
пондент газ. «Красная звезда». 

Нариси і оповідання воєнних ро¬ 
ків увійшли до зб. «Від Чорного 
до Баренцового моря» (кн. 1—4, 
1942—45). Автор п’єс «Російські 
люди» (1942, Держ. премія СРСР, 
1943), «Російське питання» (1946, 
Держ. премія СРСР, 1947), «Чу¬ 
жа тінь» (1949, Держ. премія 
СРСР, 1950), «Четвертий» (1961); 
повістей «Дні й НОЧІ» (1943—44, 
Держ. премія СРСР, 1946), «Двад¬ 
цять ДНІВ без війни» (1972), «Ми 
не побачимося з тобою» (1978) та 
ін.; збірок поезій «Лірика» (1942), 
«Війна» (1944), «Друзі і вороги» 
(1948, Держ. премія СРСР, 1949) та 
ін., щоденникових записів «Різні 
дні війни» (т. 1—2, 1974—75). 
Ленінською премією (1974) від¬ 
значена трилогія «Живі і мертві» 
(романи «Живі і мертві», 1954— 
55; «Солдатами не народжуються», 
1963—64; «Останнє літо», 1970— 
71) — про подвиг рад. народу в 
історичній битві проти фашизму. 
Писав літературно-критичні і пуб¬ 
ліцистичні статті, спогади, заміт¬ 
ки про письменницьку працю 
(«Сьогодні і давно», 197ь, та ін.), 
кіносценарії «Безсмертний гарні¬ 
зон» (1956), «Нормандія — Німан» 
(у співавт., 1958), «Чужого горя не 
^ває» (1973) та ін. Ряд творів 
С. екранізовано. Подіям грома¬ 
дян. війни на Україні присвячена 
книга «Луганчани» (у співавт., 
1939). Повісті «Пантелєєв» і «Ле- 
вашов» (1962) — про Крим і Одесу 
воєнного часу. Перекладав поезії 
Т. Г. Шевченка, Ю. Тувіма, Н. 
Хікмета, Р. Гамзатова та ін. С. 
був редактором «Литературной га¬ 
зети» 0938, 1950—54), журн. «Но¬ 
вий мир» (1946—50, 1954—58). 
На XIX з’їзді КПРС обирався 
канд. у члени ЦК, на XX і 
XXV — членом Центральної реві¬ 
зійної комісії КПРС. Нагородже¬ 
ний З орденами Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями, орденами ЧССР і 
МНР. За заповітом С. прах його 
розвіяно поблизу с. Буйничі Моги- 
лів. обл., де він прийняв перший 
бій. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 — 8. М., 
1979—82 [в 10-ти тт.]; У к р. пе¬ 
ре к л.— Російське серце. М.—X., 
1944; Дні й ночі. К., 1947; Російське 
питання. К., 1947; Живі і мертві. 
К., 1970; Солдатами не народжуються. 
К., 1975; Останнє літо. К., 1976. 

В. Я. Буран. 

СЙМОНОВ Микола Костянтино¬ 
вич [21.ХІ (4.ХІІ) 1901, Самара, 
тепер Куйбишев — 20. IV 1973, 
Ленінград] — рос. рад. актор, 
нар. арт. СРСР (з 1950), Герой 
Соціалістичної Праці (1971). В 
1924 закінчив Петроград, ін-т 
сценічних мистецтв (педагог Л. 
Вів'ен). З 1924 (з перервою) — ак¬ 
тор Ленінгр. академічного театру 
драми ім. О. С. Пушкіна (1932— 
34 С. працював у Куйбишевському 
драм, театрі). Серед ролей в театрі 
— Борис Годунов («Борис Году- 
нов» Пушкіна), Протасов («Живий 
труп» Л. Толстого), Вершинін 
(«Бронепоїзд 14-69» В. Іванова), 
Берест («Платон Кречет» Корній¬ 
чука), Маттіас Клаузен («Перед 
заходом сонця» Гауптмана); в кі¬ 
но (знімався з 1924) — Жихарєв 
(«Чапаєв», 1934), Петро І («Пет¬ 
ро І», 1937—39), Чуйков («Сталін- 
градська битва», 1949), Монтанел- 
лі («Овід», 1955). Нагороджений 
З орденами Леніна, медалями. 

Державна премія СРСР, 1941, 
1947, 1950. ^ ^, 
Літ.: Цимбал С. Л. Николай Симонов. 
Л., 1973. 

СЙМОНОВ Рубен Миколайович 
[20.ПІ (1.IV) 1899, Москва — 5.ХІІ 
1968, там же] — рос. рад. актор і 
режисер, нар. арт. СРСР (з 1946). 
Сценічну діяльність почав 1920 в 
3-й Студії МХАТу (з 1926 — театр 
ім. Є. Вахтангова). Спочатку 
працював актором, з 1924 — режи¬ 
сером, з 1939—68 — гол. режисе¬ 
ром театру ім. Є. Вахтангова. Се¬ 
ред ролей — Костя-капітан («Ари¬ 
стократи» Погодіна), Труффаль- 
діно і Панталоне («Принцеса Ту- 
рандот» Гоцці), Доменіко («Філу- 
мена Мартурано» Е. Де Філіппо). 
Вистави: драматичні — «Живий 
труп» Л. Толстого, «Фома Гордє- 
єв» за М. Горьким, «Людина з руш¬ 
ницею» М. Погодіна, «Фронт» 
О. Корнійчука, «Правда і кривда» 
М. Стельмаха; музичні — «Абеса- 
лом і Етері» 3. Паліашвілі, «Кар- 
мен» Ж. Бізе (у Великому театрі 
СРСР). Керував 1, 2 і 3-ю Вірм. 
драм, студіями і Узб. студією 
у Москві. Викладав у театр, уч-щі 
ім. Б. Щукіна (з 1946 — професор) 
та Держ. ін-ті театр, мистецтва 
ім. А. В. Луначарського. Нагород¬ 
жений двома орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1943, 1947, 1950. Ле¬ 
нінська премія, 1967. 
Те.: С Вахтанговмм. М., 1959. 
Літ.: Рубен Симонов. Творческое на- 
следие. Статьи и воспоминания о Р. Н. 
Симонове. М., 1981. 

СЙМОНОВ Сергій Гаврилович 
[н. 22.IX (4.Х) 1894, с. Федотово, 
тепер Влад, обл.] — рад. конструк¬ 
тор стрілецької зброї. Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1954), засл. вина¬ 
хідник РРФСР (з 1964). Член 
КПРС з 1927. Винахідницьку ді¬ 
яльність почав 1922—23 з проекту¬ 
вання ручного кулемета і автом. 
гвинтівки. З 1926 працював над 
створенням 15-зарядної автом. 
гвинтівки, 1936 прийнятої на 
озброєння Рад. Армії (АВС-36). 
В 1941 розробив 14,5 мм проти¬ 
танкову самоз^ядну рушницю 
(ПТРС). В 1945 на озброєння 
Рад. Армії був прийнятий само¬ 
зарядний карабін С. (СКС-45). 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1942, 1949. 
СЙМОНОВ Юрій Іванович (н. 
4.III 1941, Саратов) — рос. рад. ди¬ 
ригент, нар. арт. СРСР (з 1981). 
Закінчив Ленінгр. консерваторію 
[класи альта (1965) та оперно- 
симф. диригування (1968)]. З 1969 
— диригент, з 1970 — головний 
диригент Великого театру СРСР. 
Виступає і як симфонічний дири¬ 
гент. З 1978 викладає в Моск. 
консерваторії. Вистави; опери 
«Псковитянка» М. Римського-Кор- 
сакова (1971), «Замок герцога 
Синя Борода» Б. Бартока (1978), 
«Революцією покликаний» Е. Ла- 
зарєва (1979); балети «Анна Ка- 
реніна» Р. Щедріна (1972), «Заги¬ 
бель троянди» Г. Малера (1973). 
Диригує «Реквіємом» Дж. Верді 
Ц982). Премія Ленінського ком¬ 
сомолу, 1977. 
СЙМОНОВА (Кибальчич) Надія 
Матвіївна (літ. псевд.— Наталка 
Полтавка; вересень 1857, с. Заріг, 
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симоновський 

Симфіли. Скутигерела 
однобарвна. 

тепер Оржицького р-ну Полтав. 
обл.— 4.XII 1918) — укр. письмен¬ 
ниця. Дочка М. Номиса. Закінчила 
Лубенську гімназію. Писала опо¬ 
відання, нариси та п’єси, які дру¬ 
кувала у львів. журн. Зоря» та в 
^Літературно-науковому вістни- 
ку>. В оповіданнях -«Самовродок», 
««Останній раз», -«Кому яке діло», 
-«Чайка», у мелодрамі з сільс. жит¬ 
тя -«Катерина Чайківна» (1892) 
використано великий етногр. мате¬ 
ріал. Проте на цих творах позна¬ 
чилася ідеалізація селян, побуту, 
ігнорування класових суперечнос¬ 
тей на селі. 
СИМОНбВСЬКИЙ Петро Івано¬ 
вич (1717—1809) — укр. історик. 
Походив з козац. старшини. За¬ 
кінчив Київ, академію, пізніше 
навчався в ун-тах Кенігсберга, Га¬ 
лле, Лейпціга, в Парижі. Повер¬ 
нувшись на батьківщину, служив 
у Генеральній військ, канцеля¬ 
рії, був сотником, земським суд¬ 
дею. Автор -«Короткого описання 
про козацький малоросійський на¬ 
род та його військові справи...» 
(1847 видав О. М. Бодянський). У 
цій праці з історії України від 
найдавніших часів до 1750 С. ви¬ 
ступив як прихильник політ, ав¬ 
тономії України. Гол. рушійною 
силою історії України вважав 
гетьманів, козац. старшину. Воро¬ 
же ставився до антифеод. сел. 
рухів. 
Те,: Краткое описание о козацком ма- 
лороссийском народе и о воєнних его 
делах... М., 1847. 
Літ.: Марченко М. І. Українська 
історіографія (з давніх часів до сере¬ 
дини XIX ст.). К., 1959. 

СИМОНТОВСЬКИЙ Петро Се¬ 
менович (1747, м. Суми — 1815) — 
вітчизняний лікар. Закінчив Київ¬ 
ську академію і школу при Моск. 
генеральн. госпіталі (1767). Пра¬ 
цював військовим лікарем. У 
1783—84 проводив боротьбу з чу¬ 
мою в Астраханській губернії; у 
1793 обстежував хворих на про¬ 
казу в Оренбурзі, 1796—97 орга¬ 
нізував лепрозорій в м. Уральсь¬ 
ку; 1808—09 брав активну участь 
у боротьбі з епідемією холери в 
Саратовській губернії. С.— автор 
кількох праць (залишились у руко¬ 
писах) про виродливості, чуму, 
проказу. 
СИМПАТЙЧНА НЕРВйВА СИ¬ 
СТЕМА (від грец. а^цяадіїс — 
чутливий до впливу)— один з 
ВІДДІЛІВ вегетативної нервової си¬ 
стеми. 
СИМПАТРГЯ (від Грец. агЗV — 
разом і яатріа — походження, рід) 
— спосіб видоутворення, при яко¬ 
му НОВІ види виникають, як прави¬ 
ло, з репродуктивно ізольованих 
популяцій, ареали яких перекри¬ 
ваються один одним або збігають¬ 
ся. Так, у деяких видів рослин 
(напр., поліплоїдних форм) С. 
спостерігається внаслідок гене¬ 
тичної ізоляції (див. Ізоляція в біо¬ 
логії) при самозапиленні, у тва¬ 
рин — при екологічній формі ізо¬ 
ляції, пов’язаній з появою нових 
екологічних ніш, з наявністю се¬ 
зонних форм, а також у парази¬ 
тів. В ряді випадків при утворен¬ 
ні видів з популяцій, ареали яких 
не перекриваються (див. Алопат¬ 
рія), і наступного вселення особин 
одного виду в ареал іншого також 
утворюються симпатричні види. 

Між С. і алопатрією існують пе¬ 
рехідні способи видоутворення. 
СИМПЛАСТ (від грец. а13V — 
разом і яХаахбб — виліплений) — 
1) У тварин і людини тип 
будови тканин, що характеризу¬ 
ється відсутністю клітинних меж 
і розташуванням численних ядер 
у суцільній масі цитоплазми. 
Прикладами С. є поперечносмугас¬ 
ті м’язові волокна, епітеліальна 
тканина, що вистелює кишечник 
ряду молюсків, комах та ін. Утво¬ 
рюється шляхом злиття одноядер- 
них клітин або внаслідок поділу 
ядер однієї клітини без наступно¬ 
го поділу цитоплазми. 1) У рос¬ 
лин С. наз.: а) багатоядерний 
протопласт, що не має клітинної 
будови (напр., у водорості каулер- 
пи); б) протоплазматичний вміст 
кількох або багатьох злитих клі¬ 
тин (напр., вміст членистих молоч¬ 
ників, периплазмодій); в) сукуп¬ 
ність протопластів, з’єднаних плаз¬ 
модесмами. 
СЙМПЛЕКС (від лат. зітріех — 
простий) у математиці — 
найпростіший опуклий многогран- 
ник з даним числом вимірів. Під 
тривимірним С. розуміють тетра¬ 
едр, під двовимірним — трикут¬ 
ник, одновимірним — відрізок. 
Нульвимірним С. є просто одна 
точка. 
СЙМПЛЕКСНИЙ ЗВ’ЯЗОК (від 
лат. зітріех — простий) — спосіб 
двостороннього зв'язку, за яким 
по черзі можна або передавати, або 
приймати повідомлення. При те¬ 
лефонному С. 3. для двосторонньої 
розмови застосовують пристрої, 
що забезпечують зміну напряму 
передачі (вручну — кнопкою, ав¬ 
томатично — голосом). Див. та¬ 
кож Дуплексний зв'язок. 
СИМПОДІЙ [від грец. о'бу — ра¬ 
зом і яоОс (яоббс) — нога, ступ¬ 
ня, тут — гілка], симподіальне 
галуження — тип галуження у рос¬ 
лин. Суцвіття, що складаються за 
принципом С., наз. цимозними. 
СИМПТСЗМ (від грец.агЗцятсоца— 
випадок, ознака) — ознака хворо¬ 
би. С. поділяють на суб’єктивні, 
про які розповідає сам хворий 
(напр., біль, кволість, нудота), та 
об’єктивні, які виявляють під час 
дослідження хворого; неспецифіч¬ 
ні — загальні, що характерні для 
багатьох хвороб (напр., підвищен¬ 
ня т-ри, кволість), і патогномо- 
нічні, характерні тільки для дано¬ 
го захворьрвання (напр., болі у 
ділянці попереку при хворобі ни¬ 
рок) та ін. 
СИМУЛЯЦІЯ (лат. зітиіаііо — 
удавання) — свідоме удавання здо- 
ровою людиною симптомів певно¬ 
го захворювання. Розрізняють два 
види С.: навмисну, коли здорова 
людина прикидається хворою, і 
патологічну, тобто неусвідомлену, 
яка найчастіше є проявом психіч¬ 
ної хвороби. С. слід відрізняти 
від штучних хвороб (коли людина 
є дійсно хворою, хоч і викликала 
захворювання штучно), від агра¬ 
вації — перебільшення окремих 
ознак захворювання, дисимуляції 
— приховування захворювання, 
намагання зробити його менш по¬ 
мітним (з метою одержати певну 
роботу, пройти мед. відбір тощо). 
Для розпізнавання С. проводять 
всебічне дослідження особи, зо¬ 
крема застосовують спеціальні при¬ 

йоми дослідження. За рад. пра¬ 
вом С. з метою ухилення від війсь¬ 
кової служби тягне за собою кри¬ 
мінальну відповідальність. 
СИМФГЛИ (ЗутрЬуІа) — клас 
членистоногих тварин групи (доне¬ 
давна — класу) багатоніжок. Ті¬ 
ло (довж. до 8 мм) членисте з поз¬ 
бавленими пігменту покривами, 
вкрите платівками. Ротові орга¬ 
ни гризучі, складаються з 3-х 
щелеп. Очей немає. Вусики у 
С. на відміну від пауропод про¬ 
сті. Ходильних ніг 12 пар. На чле¬ 
никах тіла кількість спинних пла¬ 
тівок (тергітів) більша порівняно 
з числом черевних (етернітів), на 
останньому членику є вирости — 
т. 3. грифельки з павутинними за¬ 
лозами. Дихають С. трахеями. Ор¬ 
гани виділення — пара мальпігіє- 
вих каналів. Роздільностатеві, за¬ 
пліднення за допомогою спермато¬ 
форів. Розвиток за анаморфозом 
(буває до 52 линянь), С. зустріча¬ 
ються у вологих місцях: під камін¬ 
ням, опалим листям і т. п. Жив¬ 
ляться рослинними рештками, дея¬ 
кі — соками, пошкоджують корін¬ 
ці молодих рослин, чим іноді зав¬ 
дають шкоди, особливо в парни¬ 
ках, теплицях тощо. Поширені 
майже на всіх материках. Відомо 
понад 150 видів, які об’єднують у 
З родини: сколопендрели, скутиге- 
рели (5сиІІ8еге11і(1ае), геофілеліди 
(ОеорЬіІеІІісіае); в СРСР — кіль¬ 
ка десятків видів, у т. ч. на Ук¬ 
раїні зустрічається скутигерела од¬ 
нобарвна, або одноличка (Зсиїі^е- 
геїіа іттасиїаіа). Раніше усіх С. 
наз. сколопендрелами. 

Г. Й. Гуща 
СИМФОНГЧНА МУЗИКА—вил 
інструментальної музики, призна¬ 
ченої для симфонічного оркестру. 
Включає багаточастинні компози¬ 
ції та дрібні форми. 
В 17 — 1-й пол. 18 ст. інструм. му¬ 
зика виділилася як самостійний 
вид муз. мистецтва (найпоширені¬ 
ші форми — танц. сюїта, пізні¬ 
ше — концерт, увертюра та ін.). 
У 1-й пол. 18 ст. формування С. м. 
пов’язане з іменами італ. компози 
торів А. Вівальді, А. Кореллі, Дж. 
Б. Самартіні та нім. композиторів 
Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Г. Ф. 
Телемана. Особливо розвинулася 
С. м. із появою симфонії. Цей 
жанр досяг класичної форми у 
творчості композиторі^ віденської 
класичної школи — И. Гайдна, 
В. А. Моцарта, Л. Бетховена. В 
їхній творчості викристалізував¬ 
ся симфонізм (худож. принцип 
філософсько-узагальненого діалек¬ 
тичного відображення життя в 
музиці). У процесі подальшої ево¬ 
люції С. м. розширювалися її ідей¬ 
ний зміст і форми, збагачувалися 
засоби оркестрової виразності. 
Композитори-романтики значну 
увагу приділяли програмній С. м. 
— симф. поемі, сюїті, фантазії, 
вертюрі, рапсодії тощо. В 19— 
0 ст. в Зх. Європі найвидатніши- 
ми авторами С. м. були Ф. Шуберт, 
А. Брукнер, Г. Малер (Австрія), 
Р. Вагнер, Ф. Мендельсон-Бар- 
тольді, Р. Шуман, Й. Брамс, 
Р. Штраус (Німеччина), Г. Бер- 
ліоз, К. Сен-Санс, С. Франк, 
М. Равель, К. Дебюссі, А. Онеггер 
(Франція), Ф. Ліст, Б. Барток 
(Угорщина), Е. Гріг (Норвегія), 
А. Дворжак, Б. Сметана (ЧехіяУ 



До ст. Скло художнє. 

Зразки українського художнього скла. 

1. Посудина для пиття. 15-16 ст. 

2. Вироби з гутнбго скла. 18—19 ст. 

3. Баклага. Волинь. 19 ст. 

4. Я. Г. Мацієвський. Риба. Кольорове скло. 1982. 

5. Л. М. Митяєва. Набір бокалів «Мрія». Кришталеве 
скло, алмазне гравірування. 1972. 

6. А. І. Балабін. фрагмент композиції «На Хортиці». 
Гутний кришталь. 1982. 

7. В. В. Зима. Кубки «Урочисті». 

8. С. В. Голембовська. «Райдуга». Два останні — кольо 
рове скло. 1982. 

9. А. А. Бокотей. Ваза. 1979. 



До ст. Скло художнє. 

1. Посудини для бальзамування. Стародавній Єгипет. З і Ь ст. до м. е. 2. Підвісна ваза, вкрита 
емаллю та позолотою. Сірія. 14 ст. 3. Кухоль. Іспанія. 18 ст. 4. Чашка з гак званого мережива 
Італія. 1952. 5. Кубок. Петербурзький завод. Третя чверть 18 ст. 6. Глечик з Мальиевських 
скляних заводів. Росія. Середина 19 ст. 7. Кухоль з прозорого, жовтого, білого, коричневого та 
фіолетового скла. Венеція. Бл. 1600. 8. Л. Єжен. Ваза «Прага». ЧССР. 70-і рр. 20 ст. 9. Н. Ростовцева. 
Сервіз «Урочистий». Кришталь. Дятьково Брянської області РРфСР. 1979. 
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Я. Сібеліус (Фінляндія), Дж. Ене- 
ску (Румунія), К. ІПимановський 
(Польща). 
Основоположник російської С. м. 
— М. Глинка. Його ідейно-есте¬ 
тичні принципи розвивали О. Дар- 
гомижський, М. Мусоргський, О. 
Бородін, М. Балакірєв, М. Рим¬ 
ський-Корсаков. Великий внесок 
у розвиток С. м. зробив П. Чай- 
ковський. Визначними рос. симфо¬ 
ністами були також О. Глазунов, 
О. Сіфябін, С. Танєєв, А. Лядов, 
С. Рахманінов, І. Стравінський. 
Перші укр. симф. твори (Д. Борт¬ 
нянського, Е. Ванжури, симфонія 
невід, автора) з’явилися в кін. 
18 — на поч. 19 ст. Дальпгай роз¬ 
виток укр. С. м. пов’язаний з твор¬ 
чістю композиторів М. Вербиць- 
кого (увертюри), М. Лисенка (сим¬ 
фонія, симф. фантазія ч Козак 
Шумка»), П. Селецького (симфо¬ 
нії, увертюра), П. Сокальського 
(фантазії). До видатних творів 
укр. С. м. належать «Україн¬ 
ська симфонія» М. Калачевсь- 
кого (1876), симфонія В. Сокаль¬ 
ського (1892), симфонія І. Рачин- 
ського (1915). 
С. м. велику увагу приділяють і 
рад. композитори. Значний внесок 
у світову муз. культуру зробили 
М. Мясковський, Д. ІПостакович, 
С. Прокоф’єв (РРФСР), А. Ха- 
чатурян (Вірменія), Л. Ревуцький, 
Б. Лятошинський, С. Людкевич, 
B. Косенко (Україна), К. Ка- 
расв (Азербайджан), Є. Тикоць- 
кий (Білорусія). Симф. твори по¬ 
сідають значне місце в творчості 
А. Баланчивадзе, О. Тактакішвілі 
(Грузія), М. Аладова, Г. Пукста 
(Білорусія), Ф. Амірова (Азер¬ 
байджан), Я. Іванова (Латвія), 
А. Штогаренка, Г. Майбороди, Г. 
Таранова, В. Гомоляки, М. Ко- 
лесси, В. Кирейка, Д. Клебано- 
ва, Р. Сімовича. М. Скорика, В. 
Губаренка. Є. Станковича (Украї¬ 
на). 
Літ.: Попова Т. Симфоническая му- 
зьпса. М., 1963; Гордійчук М. Симфо¬ 
нічна музика. К.. 1962; Гордійчук М. 
УкраЇЕЮька радянська симфонічна 
музика. К., 1969. 

М. М. Гордійчук. 
СИМФОНЇЧНИИ ОРКЕСТР — 
великий колектив музикантів, які 
грають на струнних смичкових, ду¬ 
хових та ударних інструментах і 
об’єднані для спільного виконан¬ 
ня муз. творів. Склад С. о. зале¬ 
жить від його призначення, умов і 
місця виконання: концертний, або 
філармонія., камерний, театр., сту¬ 
дійний, радіотелевізійний. Сучас. 
C. о. мають 80—100 і більше учас¬ 
ників. Серед інструментів С. о. 
типового складу визначальною є 
група струнних (скрипки, альти, 
віолончелі, контрабаси); її допов¬ 
нюють групи духових дерев’яних 
(флейти, гобої, кларнети, фаготи), 
мідних (трзгби, валторни, тромбо 
ни, туба), ударних (литаври, ве¬ 
ликий і малий барабани, тарілки, 
бубон, ксилофон та ін.), епізодичні 
(арфа, челеста, рояль тощо). Ста¬ 
новлення С. о. відбувалося в 16— 
17 ст., типізація його складу — з 
2-ї пол. 19 єт. Розвиток С. о. виз¬ 
начали такі фактори як удоскона¬ 
лення інструментарію, техніки гри, 
виконавського мистецтва, збага¬ 
чення оркестрового мислення ком¬ 
позиторів, перетворення інструм. 
музики на самостійний вид муз. 

мистецтва, незалежний від опери, 
балету, ораторії, вокального 
концерту (див. також Симфонічна 
музика). 
На Україні С. о. розвивалися з 
кін. 18 ст. в поміщицьких маєтках 
(кріпацькі оркестри О. Розумовсь- 
кого в Ніжині й Козельці, К. Розу- 
мовського в Почепі, П. Румянцева- 
Задунайського в с. Вишеньках на 
Чернігівщині, генерала Леванідо- 
ва у Харкові, сенатора Ільїнсько- 
го в Романові поблизу Бердичева, 
таврійських поміщиків Овсянико- 
Куликовських, Д. Щирая на Київ¬ 
щині, Г. Тарновського в Качанів- 
ці на Чернігівщині та ін.). У зв’яз¬ 
ку з розкладом феодально-кріпос¬ 
ницьких відносин відбувся зане¬ 
пад муз. життя в поміщицьких 
маєтках. Кріпацькі оркестри зда¬ 
вались в оренду антрепренерам 
міських театрів, а після 1861 
увійшли у міські театри і оркест¬ 
ри (напр., кріпацький оркестр Ло- 
пухіна став основою оркестру 
Київ. рос. опери). С. о. існували 
при відділеннях Рос. муз. т-ва 
(в Києві, Харкові, Одесі та ін.). 
Після Великої Жовтневої соціа¬ 
лістичної революції в Катерино¬ 
славі, Харкснві, Одесі було створе¬ 
но аматорські і профес. С. о., 
у т. ч. Перший респ. симфонічний 
оркестр ім. М. В. Лисенка в Киє¬ 
ві (1918). В республіці (1983) пра¬ 
цюють Симфонічний оркестр 
УРСР (з 1937), Симфонічний ор¬ 
кестр Українського телебачення 
і радіо (з 1929), а також С. о. при 
оол. філармоніях, театрах опери 
та балету, оперних студіях при 
консерваторіях, театрах оперети, 
мзгз.-драматичних театрах, вели¬ 
ких ансамблях; створено Естрад¬ 
но-симфонічний оркестр УРСР. 
Див. також Музичні інструменти. 
Оркестр. 
Літ.: Муха А. І. Симфонічний оркестр 
і його інструменти. К., 1967. 

А. І. Муха. 

СИМФОНГЧНИЙ ОРКЕСТР 
УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛ Е БАЧ Е Н- 
НЯ І рАдіО. Створений 1929. В 
репертуарі: симф. твори вітчизня¬ 
ної та зарубіжної класики, рад. 
композиторів (понад 10 тис. запи¬ 
сів у фондах Держтелерадіо УРСР, 
платівки Всесоюзної фірми «Мело¬ 
дія»). Оркестр брав участь у 
озвученні багатьох художніх, до¬ 
кументальних, науково-популяр¬ 
них, телевізійних фільмів. Під¬ 
тримує тісні творчі зв’язки зі 
Спілкою композиторів України; 
часто є першим виконавцем нових 
творів укр. рад. авторів. У різні 
роки оркестр очолювали диригенти 
Г. Аллер (1935—37), засл. арт. 
УРСР П. Поляков (1934—56 — 
худож. керівник), нар. арт. СРСР 
К. Симеонов (1957—61). З 1961 — 
худож. керівник і гол. диригент — 
нар. арт. УРСР В. Гнєдаш. У 1965 

оркестру присвоєно звання заслу¬ 
женого, 1979 його нагороджено 
Почесною Грамотою Президії Вер¬ 
ховної Ради УРСР. в. Б. Гнєдаш. 
СИМФОНГЧНИЙ ОРКЕСТР 
УРСР, Державний академічний 
заслужений симфонічний оркестр 
УРСР. Створений 1937 на основі 
симф. оркестру Респ. радіокомі¬ 
тету. В репертуарі С. о. УРСР — 
класична музика, твори сучас. за¬ 
рубіжних 1 радянських компози¬ 
торів. Перший виконавець бага¬ 
тьох творів укр. рад. композиторів. 
У різний час з колективом висту¬ 
пали видатні диригенти: рад.— 
нар. артисти СРЧЗР К. Іванов, Є. 
Мравінський, К. Симеонов, нар. 
арт. РРФСР О. Гаук, засл. діяч 
мист. РРФСР К. Еліасберг, засл. 
діяч мист. УРСР О. Климов; 
зарубіжні — Г. Абендрот, К. Зан- 
дерлінг (НДР), Дж. Енеску (СРР), 
Л. Стоковський (США), О. Фрід 
(Німеччина), В. Ферреро та К. 
Цеккі (Італія); визначні піаністи, 
скрипалі, віолончелісти. Колектив 
очолювали нар. артисти СРСР Н. 
Рахлін (1937—41, 1946—63), С. 
Турчак (1963—67, 1973—77), засл. 
діяч мист. УРСР В. Кожухар 
(1967—73). З 1977 худож. керівник 
і гол. диригент — нар. арт. УРСР 
Ф. Глущенко. В 1964 оркестрові 
присвоєно звання заслужетого, 
1976 — академічного. А. І. Мрха. 
СИМФСЗНІЯ (від грец. стгіцфсолаа— 
співзвуччя) — музичний твір для 
симфонічного, струнного, камер¬ 
ного, зрідка духового оркестрів, а 
також оркестру нар. інструментів. 
Як правило, складається з кількох 
(найчастіше 4-х) частин, проте 
є й одночастинні С. 
С. пишуть також для інструментів 
із супроводом симф. оркестру чи 
хору, у Стародавній Греції термін 
«симфонія» вживали у значенні 
гармонійного поєднання тонів, 
у Стародавньому Римі — інструм. 
ансамблю, за середньовіччя — 
інструм. епізодів у великих во¬ 
кально-оркестрових творах, з по¬ 
явою опери — оркестрового всту¬ 
пу до неї. у 18 ст. під впливом 
ін. циклічних форм {сюїта, кон- 
церт) і розгорнених оперних г/вер- 
тюр С. виділилася в самостійний 
жанр, в основу якого покладено 
сонатний принцип побудови (див. 
Сонатна форма). Перші С. тако¬ 
го типу написав італ. композитор 
Дж. Б. Саммартіні. Форма С., її 
структура усталилися у творчості 
композиторів мангеймської школи 
(Я. В. Стаміца, Ф. К. Ріхтера й ін.) 
та віденської класичної школи — 
Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бет- 
ховена (наповнив С. високим гро¬ 
мадян. змістом; 3-я, 5-а, 9-а сим¬ 
фонії). Композитор и-романтики 
Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Мен- 
дельсон-Бартольді надали С. фі- 
лос. й глибоко ліричного змісту. 

СИМФОНІЯ 

Симфонічний оркестр 
УРСР. 

11 УРЕ, Т. 10 
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СИНАГОГА 

Синантроп. 
Реконструкція 
М. М. Герасимова. 

Сингіль. 

широко використовували нар. пі¬ 
сенні й танцювальні мелодії. Пе¬ 
ріод романтизми започаткував 
програмні С. (-«Фантастичная Г. 
Берліоза, -«Фаустя Ф. Ліста). Ви¬ 
датними симфоністами були також 
А. Брукнер, А. Дворжак, Г. Ма 
лер, С. Франк, Я. Сібеліус, Р. 
Штраус, ГІ. Хіндеміт, А. Онеггер, 
К. Шимановський, Дж. Енеску. 
У рос. музиці високою художністю 
відзначаються симфонії П. Чай- 
ковського, О. Бородіна, О. Глазу- 
нова, С. Рахманінова, О. Скря 
біна, С. Танєєва, В. Калинникова, 
І. Стравінського, в українській — 
М. Лисенка, М. Калачевського, 
І. Рачинського та ін. 
С. посідає важливе місце в рад. му¬ 
зиці. Розвиваючи традиції кла¬ 
сичного симфонізму, рад. компози¬ 
тори ідейно й тематично збагачують 
С., шукають яскраві виразні за¬ 
соби для втілення нових тем і 
образів. Серед майстрів рад. сим¬ 
фонії —М. Мясковський, Д. Шо- 
стакович, С. Прокоф’єв, А. Хача- 
турян, Л. Ревуцький, Б. Лятошин- 
ський, С. Людкевич. Див. також 
Симфонічна музика. 
Літ.: Попова Т. Симфония. М.—Л., 
1951; Гордійчук М Українська ра¬ 
дянська симфонічна музика. К., 1969. 

М. М. Гордійчук. 

СИНАГОГА (від грец. аоуаушул 
— зібрання, місце зібрання) — 
в іудаїзмі молитовний дім, а також 
громада віруючих. 
СИНАНТРОП (від лат. Зіпа — 
Китай і грец. атврсояое — лю- 
дина) — представник найдавніших 
викопних людей (див. Архантро¬ 
пи), рештки якого були вперше 
знайдені в 20-х рр. 20 ст. в Китаї 
за 45 км на Пд. Зх. від Пекіна. 
Антропологічно С. схожий на пі¬ 
текантропа. Абсолютна давність 
бл. 400 тис. років. 
СИНАНТРбПНІ ОРГАНГЗМИ, 
синантропи (від грец. аіЗу—разом і 
ауОрсояо^ — людина) — рослинні 
або тваринні організми, що живуть 
поряд з людиною. С. о. різною мі¬ 
рою пристосувалися до умов, 
створених або видозмінених люди¬ 
ною. Серед С. р. є птахи, що гніз¬ 
дяться в садах і парках, інші 
(напр., стрижі, галки, горобці) 
використовують для гнізд заглиб¬ 
лення і ніші будинків. Більшість 
тварин-синантропів знаходить в 
населених місцях не лише гшиту- 
лок, а й їжу. Серед С. о. оагато 
шкідників (напр., комірні кліщі, 
міль комірна і одежна, миша хат¬ 
ня тощо), переносників збудників 
хвороб (муха кімнатна, блохи, 
комарі, пацюки та ін.); є й корисні 
(напр., деякі павуки, комахоїдні 
птахи). З рослин до С. о. належать 
рудеральні рослини (рослини сміт¬ 
них місць) 1 бур'яни. Тісний зв’я¬ 
зок С. о. з людиною сприяє їх 
пощиренню, внаслідок чого деякі 
С. ^ о. стали космополітами. 
СЙНАПСИ (від грец. оіЗуафі^ — 
з’єднання, зв’язок) — спеціалі¬ 
зовані утвори структурно-функціо¬ 
нального зв’язку двох нейронів або 
аксонної (див. Аксон) терміналі 
нейрона з ефекторною клітиною; 
служать для сприйняття й передачі 
імпульсів нервових. Термін -«си- 
напо ввів Ч. Шеррінгтон (1897). 
С. складається з пресинаптичної 
(аксонної терміналі або ін. частини 
нейрона; передає збудження), пост- 

синаптичної (специфічні ділянки 
мембрани нейрона або ефекторної 
клітини; сприймає збудження) ча¬ 
стин та синаптичної щілини (про¬ 
міжок між мембранами пре- й 
постсинаптичної частин). За ме¬ 
ханізмом передачі з^дження роз¬ 
різняють ХІМІЧНІ С. — передача 
здійснюється медіаторами та 
електричні С.—електрич. струмом. 
Хім. С. мають у протоплазмі пре¬ 
синаптичної частини нейронів 
різні ультраструктурні елементи, 
зокрема синаптичні пу¬ 
хирці розміром 40—200 нм, що 
містять значну кількість медіато¬ 
ра; синаптичну щілину завщиршки 
в кілька десятків нм; хеморецеп- 
тивну (див. Хеморецепція) пост- 
синаптичну мембрану, чутливу до 
медіатора; характеризуються ве¬ 
ликою (0,5 і більше мс) синаптич- 
ною затримкою (часом передачі 
збудження через С.); однобічною 
провідністю — від пре- до пост¬ 
синаптичної частини. В електрич. 
С. у пресинаптичній частині від¬ 
сутні синаптичні пухирці; ширина 
синаптичної щілини (щілинний 
контакт) бл. 2 нм; постсинаптична 
мембрана не хеморецептивна; си¬ 
наптичної затримки немає; про¬ 
відність двобічна. Існують зміща- 
ні С., які мають і хім., і електрич¬ 
ний механізми передачі. Функ¬ 
ціонально розрізняють збуджуючі 
(при активації пресинаптичної ча¬ 
стини у постсинаптичній мембрані 
виникає збудження) та гальмівні 
(виникає гальмування) С. Залеж-’ 
но від того, які частини нейронів 
контак’^ють між собою, розріз¬ 
няють С. аксо-соматичні, аксо-ден¬ 
дритні, аксо-аксональні, дендро- 
дендритні, сомато-дендритні й со 
мато-соматичні. М. Ф. Шуба. 

СИНГАТВСЬКИЙ Микола Федо 
рович (н. 12.XI 1936, с. Шатрище, 
тепер Коростенського р-ну Жито¬ 
мир. обл.) — укр. рад. поет. Член 
КПРС з 1966. Закінчив Львів, 
ун-т (1961). Буа на журналістсь¬ 
кій роботі, 1974—81 — головний 
редактор журн. <Піонерія>. Автор 
поетичних збірок -«Жива криничкам 
(1958), -«Гроно» (1962), -«Архіпела¬ 
ги» (1968), -«Поступ» (1969), -«Вог¬ 
невиця» (1971), -«Покоління» 
(1975), ^Спадщина» (1977), <До- 
рогою зорі» (1979) та ін., багатьох 
книжок для дітей. Перекладає 
з грец. та слов’ян, мов. Респ. ком¬ 
сомольська премія ім. М. Остров- 
ського, 1972. 
Те.: Автограф. К., 1972; Полудневий 
гай. К., 1981; Рос. перекл.— 
Созвездие Лидьі. М.. 1974. 

С. П. Пінчук. 
СИНГАЛИ, сингальці — нація, ос¬ 
новне населення острова і Респуб¬ 
ліки Шрі-Ланки. Чисельність — 
10,8 млн. чол. (1980, оцінка). 
С. споріднені з народами Пн. Ін¬ 
дії. Говорять сингальською мовою. 
Переважна більщість С. сповідає 
буддизм, менща частина — хрис¬ 
тиянство (переважно католицтво). 
С. поділяють на 2 групи: рівнинні 
й гірські (кандійці; назва — від 
м. Канді — столиці останньої не¬ 
залежної сингальської д-ви). Кан¬ 
дійці зберігають у побуті деякі 
архаїчні риси. Осн. заняття біль- 
щості С. — землеробство, на уз¬ 
бережжі — рибальство. 
сингальська мова — мова 
сингалів. Належить до індійських 

мов індоєвроп. сім’ї. Зазнала вели¬ 
кого впливу тамільської мови, 
з якою розвивалась у тісному кон¬ 
такті. Характерні риси С. м. у 
фонетиці: втрата придихових при¬ 
голосних, наявність умлауту і 
частково сингармонізму, в морфо¬ 
логії: поява аглютинативних форм 
у відмінюванні імен; втрата форм 
особи, числа й роду в деяких діє¬ 
слівних формах, дуже розвинені 
дієприкметникові форми. Для С. м. 
використовують алфавіт, що похо¬ 
дить від брахмі. Про л-ру С. м. 
див. Шрі-Ланка, розділ Літера¬ 
тура. 
Літ.: Вьіхухолев В. В. Сингальский 
язьїк. М., 1964. В. М. Топоров. 
СИНГАМГЯ (від грец. аіЗууацо^— 
з’єднаний шлюбом) — з’єднання 
чоловічої і жіночої статевих клітин 
{гамет) з утворенням зиготи. 
Частіше вживають термін заплід¬ 
нення. 
СИНГАРМОНГЗМ (ВІД грец. аіЗу 
— разом і арроуСа — зв’язок, спів¬ 
звучність), гармонія голосних — 
фонетичне явище, яке полягає 
в тому, що всі голосні одного слова 
повинні бути однорідними за ви¬ 
мовою (артикуляцією): переднього 
чи заднього ряду — палатальна 
гармонія, губні чи негубні — губна 
(лабіальна) гармонія. Попередній 
голосний визначає якість наступно¬ 
го. Є й відхилення. С. властивий 
тюрк., фінно-угорським, монг., па¬ 
леоазіатським та деяким ін. мовам. 
В поняття «сингармонізм» іноді 
включають і гармонію приголосних 
(у деяких індіанських мовах). 

О. М. Гаркавець. 

СИНГГЛЬ, ларич (Мп^іі аига- 
Іиз) — риба род. кефалевих. Ті¬ 
ло (довж. 20—60 см, маса до 2,5 
кг) веретеновидне, вкрите досить 
великою лускою, спина щирока; 
вздовж боків є кілька вузеньких 
темно-бурих або золотистих смуг. 
Пощирений в Атлантичному ок. 
(від Англії до Пд. Африки), Серед¬ 
земному, Чорному і Азовському 
морях, акліматизований у Каспій¬ 
ському м. Нерест в липні — жовт¬ 
ні, відкладає до 1,2—2,1 млн. ік¬ 
ринок, ікра пелагічна (плаваюча). 
Сингіль живиться детритом та 
обростанням. Цінний об’єкт про¬ 
мислу. 
СИНГОНГЯ (від грец. аіЗу — подіб¬ 
но і усоуіа — кут), кристалографіч¬ 
на система — група видів симетрії, 
що мають один або кілька подібних 
елементів симетрії. Кристали од¬ 
нієї і тієї самої С. мають одна¬ 
кові константи кристалічних гра¬ 
ток— кути між речами (а, (5, у) 
і співвідношення ребер елементар¬ 
ної комірки (а, о, с). Кожна С. 
об’єднує кілька видів симетрії. 
Існує 7 С., які ділять на З катего¬ 
рії: нижчу, середню і вищу. До 
нижчої категорії належать З С.: 
триклінна — 2 види симетрії, мо- 
ноклінна — З види, ромбічна — З 
види; до серед.— З С.: тригональ¬ 
на — 5 видів симетрії, тетрагональ¬ 
на — 7 видів, гексагональна — 7 
видів; до вищої — кубічна С., що 
об’єднує 5 видів симетрії (дав. 
статті про окремі сингонії). Біль¬ 
шість вивчених кристалічних речо¬ 
вин (57,5%) належить до нижчої 
категорії С., у т. ч. до моноклін- 
ної С.— бл. 30%, ромбічної — 
21% , до триклінної — 6,5%. До ку¬ 
бічної належить 13%, тригональ- 
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ної — 11,5%, тетрагональної — 
10%, гексагональної — 8% кри¬ 
сталічних речовин. 

Т. М. Агафонова. 
СИНДЕСМГЯ, абра (Зупаезтіа, 
синонім АЬга) — рід двостулко¬ 
вих молюсків. Раковина (довж. 
до 25 мм) тонкостінна, овальна 
або овально-трикутна. Поверхня 
її гладенька або із слабкою кон¬ 
центричною скульптурою. Пошире¬ 
на в Атлантичному ок. В СРСР, у 
т. ч. в УРСР (в Азовському і Чор¬ 
ному морях), — З види, серед них 
С. о в а л ь н а (8. оуаіа). У викоп¬ 
ному стані трапляються починаю¬ 
чи з міоцену. ^ А. Л. Путь. 
СИНДЕСМОЛОГІЯ (від грец. 
агЗубєарод — зв’язка, сухожилля і 
Хбуо^ — вчення) — розділ анато¬ 
мії, що вивчає з’єднання кісток 
тварин та людини. 
СЙНДИ (грец. 2іу6оі) — одне 
з меотських племен (див. Меоти). 
Жили в 1-му тис. до н. е. і перших 
ст. н. е. на Таманському п-ові та 
прилеглому до нього узбережжі 
Чорного м. Осн. заняттями С. бу¬ 
ли землеробство, рибальство, ре¬ 
месла й торгівля. В 5 ст. до н. е. 
виникла синдська д-ва. В 4 ст. 
до н. е. С. втратили свою незалеж¬ 
ність і були приєднані до Боспор- 
ської держави. Синдська знать 
входила до складу правлячої вер¬ 
хівки Боспору. Серед ін. причорно¬ 
морських племен С. були найбільш 
еллінізовані. В перших століттях 
н. е. С. асимілювалися з сарма- 
тами. 
СИНДИКАЛІЗМ (франц. зупсіі 
саіізте) — дрібнобуржуазна, опор¬ 
туністична течія в робітн. ру¬ 
сі. Виникла в кінці 19 — на поч. 
20 ст. Головні представники — 
А. Лабріола (Італія), Ж. Сорель 
(Франція) та ін. Синдикалісти за¬ 
перечують необхідність політ, бо¬ 
ротьби і політ, партії робітн. кла¬ 
су, відкидають диктатуру проле¬ 
таріату. Вони вважають, що успі¬ 
ху робітн. клас може домогтися 
лише через розвиток профспілко¬ 
вого руху і такими методами бо¬ 
ротьби за свої екон. інтереси, як 
бойкот, саботаж, страйк. Відпо¬ 
відно до доктрини С., після перемо¬ 
ги соціалістичної революції ке¬ 
рівництво виробництвом повинне 
перейти до рук синдикатів (проф¬ 
спілок). Див. Анархо-синдикалізм. 

П. С. Кувшинов. 

СИНДИКАТ (франц. зупсіісаі:; 
першоджерело: грец. агЗубікод — 
спільний)— 1) Одна з форм моно¬ 
полістичної угоди картельного типу 
(див. Картель), мета якої ліквіду¬ 
вати конкуренцію між монополія¬ 
ми в галузі збуту і закупівель сиро¬ 
вини шляхом встановлення контро 
лю над ринком гол. чин. однорідної 
масової продукції для одержання 
найбільшого монопольного над¬ 
прибутку; при цьому фірми втра¬ 
чають комерційну самостійність. 
2) Назва професійних спілок у 
Франції та деяких інших країнах. 
3) В СРСР в період непу — тип 
госп. організації, яка об’єднувала 
групи промислових трестів для 
оптового збуту їхньої продукції, 
закупівель сировини і планування 
торговельних операцій, іїерший 
рад. С. засновано 1922 (Все¬ 
союзний текст. С.), а всього 
1922—28 їх було 23. С. ліквідо¬ 
вано 1929—ЗО. 

СИНДИКАТ ЦУ КРОЗАВОД- 
ЧИКІВ — одна з перших великих 
монополій в Росії. Створений 
1887 на з’їзді цукрозаводчиків у 
Києві. В 1892—93 об’єднував 203 
цукр. з-ди, або 92% усіх цукр. 
підприємств країни. Діяв до 1918. 
Див. Монополістичні об'єднання 
в дореволюційній Росії. 
СИНДРОМ (від ірец. аїЗVбро|^^од 
— той, що разом біжить) — поєд¬ 
нання симптомів, зумовлених 
єдиним патогенезом (механізмом 
виникнення хвороби), які харак¬ 
теризують певний патологічний 
стан організму. В деяких випад¬ 
ках. С. характеризує усю карти¬ 
ну захворювання, а іноді той са¬ 
мий С. може траплятися при різ¬ 
них захворюваннях. У сучас. ме¬ 
дицині виділяють бл. 1500 С., ба¬ 
гато з них названі іменами авторів, 
сйндхи — народ, основне на¬ 
селення історичної області Сінд у 
Пакистані. Живуть також в Індії. 
Чисельність — 13,7 млн. (1980, 
оцінка). Говорять мовою синдхі. 
За релігією більшість С.— мусуль- 
мани-суніти, в Індії — індуїсти. 
С.— один з найдавніших народів 
долини р. Інду. їхня культура 
протягом віків зазнавала впливу 
чисельних завойовників — гре¬ 
ків і македонців, саків і ефталі- 
тів, арабів, персів, афганців та 
ін. Осн. заняття С.— землеробст¬ 
во, скотарство і рибальство, части¬ 
на працює в промисловості. 
СЙНДХІ — мова народу синдхів. 
Належить до індійських мов індо- 
європ. сім’ї. Бере початок з пн.- 
зх. пракриту. Характерні риси в 
фонетиці: наявність церебральних 
і придихових приголосних, збе¬ 
реження дзвінких гемінат (по¬ 
двоєних приголосних) і корот¬ 
ких голосних звуків (слово зав¬ 
жди закінчується на голосний); 
у морфології: аналітичні форми 
переважають як у відмінюванні, 
так і в дієвідмінюванні. Для мо¬ 
ви С. використовують переважно 
арабський алфавіт. 
Літ.: Егорова Р. П. Язьік синдхи. 
М., 1966. В. М. Топоров. 

СЙНДХСЬКА ЛІТЕРАТУРА — 
л-ра синдхів. Найдавніша писем¬ 
на пам’ятка мовою синдхі — 
синдхська чМахабхарата» (9—10 
ст.). Багатий фольклор синдхів 
записано значно пізніше. Найвідо- 
міші поети 14—1-ї пол. 16 ст.: 
Шейх Хамад бін Рашідуддін Джа- 
малі. Шейх Ісхак Ахангар, Казі 
Казан, Мамої. Поезія мала в ці¬ 
лому містично-реліг. забарвлення. 
Певне місце в С.л. посідали й герої- 
ко-патріотична та романтично-лю¬ 
бовна теми. В 16 ст. панівною в л-рі 
стає перська мова (фарсі). Вір¬ 
шам поетів 16 — поч. 17 ст. Махду 
ма Ноха Халакунді, Шаха Абдула 
Каріма Буларі, Махдума Піра 
Мухаммада Лакхі та ін. прита¬ 
манне поєднання індуїстських і 
мусульманських традицій. З 18 
ст. знову підноситься л-ра синдхі 
мовою. Поезію 18—19 ст. представ¬ 
ляли Шах Абдул Латіф Бхітаї, 
Сачал Сармаст, Самі, Міян Абул 
Хасан, Махдум Зіяуддін Тхатхві, 
Халіфа Гуль Мухаммад, який на¬ 
писав першу збірку віршів (диван) 
на синдхі, Беділ та ін. На фарсі 
в цей період писали поети Рохал, 
Сабіт Алі ПІг^, Далапат. У кін. 
19 ст. в Сінді зароджується про¬ 

світительський рух. З’являється 
багато перекладів з фарсі, урду, 
бенгальської та англ. мов. Вини¬ 
кають реалістична драма і проза 
на синдхі. Мірза Каліч Бег 1890 
і Прітамдас 1892 видали перші 
романи синдхі мовою. В 30-і рр. 
20 ст. посилюється реалістична тен¬ 
денція в С. л. Гол. у ній стає тема 
нац.-визвольного руху. Зароджу¬ 
ються критика та літературознав¬ 
ство на синдхі. Великий вплив на 
розвиток л-ри цього періоду мала 
Асоціація прогресивних письмен¬ 
ників Індії. Після утворення 1947 
Пакистану синдхи-індуси переїха¬ 
ли до Індії, де створили свої літ. 
об’єднання. Визначні синдхські 
письменники в Індії: Лалчанд 
Амардіномал, Гобінд Малхі, Сун- 
дарі Уттамчандані (її романи чСті- 
ни падають>, 1953; чСтаре кохан¬ 
ня — новий сум», 1956), Джагдіш 
Лачані, Ананд Голані, Тірітх Ва- 
сант, Попаті Хіранандані (роман 
чМанджу», 1950, кілька збірок 
оповідань), Кірат Бабані, Суган 
Ахуджа та ін. В Пакистані відомі 
синдхські поети Шейх Аяз, Мухам¬ 
мад Бахш Васіф, Абдул Халім 
Джош, Гафіз Мухаммад Ехсан, 
Абдур Раззак Раз, Харі Ділгір; 
у жанрі прози виступають: Лут- 
фулла Бадві, Усман Ансарі, Гу- 
лам Хайдар Балуч, Башір Маріаї, 
Анджам Халаї, Халік М орані 
та інші. ^ Ю. В. Покальчук. 
СИНЕВИР — озеро у пн.-сх. час¬ 
тині Закарп. обл. УРСР. Пл. 0,07 
км^, глиб, до 24 м. Лежить на іід. 
схилах Горганів на вис. 989 м над 
р. м. Улоговина С. утворилася вна¬ 
слідок загачення річкової долини. 
Вода озера має сталу т-ру — бл. 
-1-11®. Стік у р. Тереблю (бас. Ду¬ 
наю). З риб водяться лососеві (зо¬ 
крема, форель). С. і його береги — 
держ. заказник. Район туризму. 
Іл. див. до ст. Карпати Україн¬ 
ські, т. 5, с. 32—33. 
СИНЕКДОХА (грец. а^VЄнбоx^^ 
— співвіднесення) — різновидність 
тропа, поширений засіб увираз- 
нення мови. С. заснована на кіль¬ 
кісному зіставленні предметів, 
явищ, на заміні частиною цілого, 
одниною — множини, родовим 
поняттям — видового і т. д. при¬ 
клад С.: чУже поставила турбіни 
міцна робочого рука» (В. Сосюра). 
С. є одним із видів метонімії. 
СИНЕКЛГЗА (від грец. аЦV — ра¬ 
зом і еунХіоі^ — нахил) — поло¬ 
гий прогин верств земної кори, 
що має в плані округлі або овальні 
контури. Розміри С.— до кількох 
сотень, іноді більше тисячі кіло¬ 
метрів у поперечнику. Виникають 
внаслідок повільного тривалого 
прогинання окремих ділянок плат¬ 
форм, нерідко — над авлакогена- 
ми. Прогинання С. супроводиться 
нагромадженням осадочних геол. 
відкладів, грубизна яких досягає 
кількох кілометрів. З С. часто по¬ 
в’язані поклади кам. і бурого 
вугілля, нафти, газу та ін. корис¬ 
них копалин. Відома Галицько- 
Волинська синекліза на Зх. Украї¬ 
ни. Термін чсинекліза» ввів О. П. 
Павлов 1903. 
СИНЕКОЛбГІЯ (від грец. аЦV— 
разом і екологія) — розділ еколо¬ 
гії, що на відміну від аутекології 
вивчає багатовидові угруповання 
організмів (^біоценози і екосисте¬ 
ми). Термін чсинекологія», запро- 

СИНЕКОЛОГІЯ 

Сиіідесмія овальна. 

11 
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СИНЕКУРА 

ІС. Д. Синельников. 

М. М. Синельников. 

понований 1902 швейц. ботаніком 
К. Шретером, був прийнятий 1910 
Брюссельським міжнародним бо¬ 
танічним конгресом для позна¬ 
чення вчення про рослинні угрупо¬ 
вання — фітоценози. Під С. часто 
розуміють частину фітоценології, 
що вивчає екологічні особливості 
фітоценозів, іноді також біоцено¬ 
логію. 
СИНЕК^^РА (лат. 5Іпе сига — без 
турбот) — 1) За середньовіччя — 
доходна церковна посада, не по¬ 
в’язана з певними обов’язками. 
2) Переносно — добре опла¬ 
чувана посада, на якій майже ні¬ 
чого не треба робити. 
СИН^ЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОН 
— у східній частині Дніпроп. обл. 
УРСР. Утворений 1923. Площа 
1,7 тис. км^. Нас. 44,8 тис. чол. 
(1982). У районі — 122 населені 
пункти, підпорядковані З селищ¬ 
ним і 13 сі^льс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — м. Синельникове. 
Поверхня району — хвиляста рів¬ 
нина з широко розвинутими яруж¬ 
но-балковими та долино-балкови- 
ми типами місцевості. Корисні 
копалини: буре- вугілля, верміку- 
/ііт. Річки — Дніпро (на пд.-зх. 
межі району), до його бас. на тер. 
району належать Нижня Терса та 
Середня Терса. Грунти чорнозем¬ 
ні. Лежить у степовій зоні. Осн. 
пром. і культур, центр району — 
місто обл. підпорядкування Си- 
нельникове. у районі найбільще 
підприємство — Славгородський 
арматурний з-д. Районний комбі¬ 
нат побутового обслуговування (Си¬ 
нельникове). С. г. району спеціа¬ 
лізується на вирощуванні зерно¬ 
вих і овочевих культур та вироби, 
м’яса, молока, яєць і вовни. Площа 
с.-г. угідь 1981 становила 142,5 
тис. га, у т. ч. орні землі — 121,9 
тис. га. Зрошується 3,9 тис. га. 
Гол. культури: озима пшениця, 
ячмінь, кукурудза, цукр. буряки. 
У С. р.— 18 колгоспів, 4 радгоспи, 
селекційно-дослідна станція Все¬ 
союзного н.-д. ін-ту кукурудзи 
(с. Раївка), райсгльгосптехніка з 
виробничим відділенням, райсіль- 
госпхімія. Залізничні станції: Сл- 
нельникове І, Синельникове II, 
Зайцеве, Роздори, Славгород, Іла- 
ріонове. Автомоб. шляхів — 463 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
405 км. У районі — сільс. профес.- 
тех. уч-ще (с. Миролюбівка), ЗО 
заг.-осв. шкіл; 48 лік. закладів, 
у т. ч. 5 лікарень. 36 будинків 
культури і клубів, 43 кіноустанов 
ки, 33 б-ки, музей історії колгоспу 
ім. в. І. Леніна (с. Новоолександ- 
рівка). У С. р. видається газ. 
«Ленінські заповіти» (з 1930). 

М. Ф. Тихий. 
СИНЕЛЬНИКОВ Кирило Дмит 
рович [16 (29).V 1901, Павлоград, 
тепер місто Дніпропетровської 
обл.— 16.x 1966, Харків] — укр. 
рад. фізик, акад. АН УРСР (з 
1948), засл. діяч науки УРСР (з 
1951). Член КПРС з 1946. Закін¬ 
чив (1923) Кримський ун-т (м. 
Сімферополь). Працював у Фіз.- 
тех. ііі-ті АН СРСР (1924—30, Ле- 
шнгр.ад) під керівництвом А. Ф. 
Йоффе. В 1928—ЗО був у відряд¬ 
женні в Англії, в лабораторії Е. 
Резерфорда. В 1930—66 працював 
у Харків, фіз.-тех. ін-ті АН УРСР 
(з 1944 — директор ін-ту) і одно¬ 
часно (з 1936) — професор Харків. 

ун-ту. В 1931—32 спільно з 1. В. 
Курчатови.ч провадив дослідлсен- 
ня в галузі напівпровідників. На¬ 
ук. дослідження з ядерної фізики, 
прискорювальної техніки, фізики 
і техніки високого вакууму, фі¬ 
зики твердого тіла, фіз. матері¬ 
алознавства, фізики плазми, з 
проблеми керованого термоядер¬ 
ного синтезу, у 1932 спільно з 
A. К. Вальтером, Г. Д. Латигие- 
вим та О. І. Лейпунським уперше 
в СРСР здійснив розщеплення 
атомного ядра штучно прискорени¬ 
ми протонами. Очолював розроб¬ 
ку лінійних прискорювачів прото¬ 
нів і електронів. Спільно з А. К. 
Вальтером розробив серію дифуз¬ 
них вакуумних насосів, спільно 
з В. Є. Івановим побудував перші 
вакуумні прокатні стани, заклав 
основи вакуумної металургії. На¬ 
городжений З орденами Леніна, 
ін. орденами. Держ. премія СРСР, 
1948. АН УРСР встановила (1975) 
премію ім. К. Д. Синельникова за 
видатні праці в галузі фізики. 
СИНЕЛЬНИКОВ МиЕюла Мико¬ 
лайович [31.1 (12.11) 1855, Хар¬ 
ків — 19.IV 1939, там же] — рос. 
рад. режисер, актор і театр, педа¬ 
гог, нар. артист РРФСР (з 1934), 
нар. арт. УРСР (з 1934). Сценіч¬ 
ну діяльність почав у Харкові 
1874. Грав у театрах Житомира, 
Миколаєва, Севастополя, з 1884— 
у т-вах акторів (Воронеж, 1886; 
Новочеркаськ, 1891—94), в антре¬ 
призі (Ростов-на-Дону, 1894— 
99). В 1^9—1909 — гол. режисер 
Театру Ф. Корша в Москві. В 
1909—10 працював у Одес. театрі 
М. Ф. Багрова; 1910—13 мав ан¬ 
трепризу в Харкові і Києві (до 1917 
в київ. Театрі <Соловцов>). Після 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції ставив спектаклі для робіт¬ 
ників і червоноармійців, багато 
гастролював. З 1933 — режисер 
Харків, рос. драм, теа-ту (з 1939 
— ім. О. С. Пушкіна). Серед вис¬ 
тав — «Лихо з розуму» О. Грибоє- 
дова, «Плоди освіти» Л. Толстого, 
«Дядя Ваня» А. Чехова, «Ревізор» 
М. Гоголя, «На дні» М. Горького, 
«Гамлет» У. Шекспіра, за п’єса¬ 
ми рад. авторів Б. Лавреньова, 
B. Кіршона, В. Катаєва та ін. 
Викладав у Харківському теат¬ 
ральному училищі. 
Те.: Шестьдесят лет на сцене. 1874— 
1934. X.. 1934: Спогади. К.. 1975. 

Літ.: Слонова Н. И. Николай Нико- 
лаевич Синельников. М., 1956. 

П. П Перепелиця- 
синельникове — місто об¬ 
ласного підпорядкування Дніпроп. 
обл. УРСР, райцентр. Залізнич. 
вузол. Виникло в кін. 18 ст. В 
1869 тут збудовано залізничну 
станцію, яка 1873 стала важливим 
транспортним вузлом. Під час ре¬ 
волюції 1905—07 бойова дружина 
залізничників (70 чол.) брала 
участь в Олександрівському грг^- 
невому збройному повстанні 1905. 
В 190/ в С. працював лікарем Д. І. 
Ульянов. У кінці грудня 1917 в 
С. встановлено Рад. владу. З 
1938 С.— місто. Під час Великої 
Вітчизн. війни в період нім.-фа¬ 
шист. окупації (2.x 1941—21.IX 
1943) в С. з грудня 1942 діяв під¬ 
пільний райком партії. 
У місті —з-ди: ресорний, залізобе¬ 
тонних конструкцій, будівельних 
матеріалів, фарфоровий, консерв¬ 
ний, комбікормовий, хлібний, 
молочний; швейна ф-ка, підпри¬ 
ємства во обслуговуванню заліз¬ 
нич. транспорту, райсільгосптехні- 
ка, райсідьгоспхімія, ^динок по¬ 
буту. Вечірній маш.-буд. техні¬ 
кум, профес.-тех. уч-ще, 8 заг.-о€в. 
та музична школи, 2 лікарні, 2 
будинки культури, 2 кінотеатри, 
4 бібліотеки. 
синеміЬрський вік і Лрус 
від лат. Зіпетигит — Семюр 
місто у Франції)] — дрзч'ий вік 
юрського періоду та відклади, що 
утворилися в той час. На Україні 
відклади С. я. (глини, вапняки і 
мертелі) попшрені в Криму і 
Карпатах. їхня потужність до 
200 м. Див. також Юрський період 
і юрська система. 
СИНЕРГГДИ (від грец. аоVєр- 
убе —той, що діє разом) — дві 
клітини на мікропілярному кінці 
зародкового мітка. С. разом з 
яйцеклітиною утворюють яйце¬ 
вий апарат. Після проходження 
пилкової трубки в зародковий 
мішок, іноді після запліднення 
С. дегенерують. У деяких рослин 
С. перетворюються на гаусторії. 
С. відіграють певну роль при за¬ 
плідненні 
СИНЕСТЕЗГЯ (від грец. а^Vаіа- 

— одночасне відчуття) — 
феномен сприйняття, що полягає 
у виникненні в людини відчуття 
не лише в тому органі чуття, на 
який діє подразник, а водночас і 
в іншому органі чуття. В С. вияв¬ 
ляється взаємодія аналізаторів: 
збудження, пщ виникло в одному 
аналізаторі під впливом адекват¬ 
ного подразника, поширюється на 
інший аналізатор. С. можуть ви¬ 
никати між усіма можливими ти¬ 
пами відчуттів. С. в тій чи ін. 
формі властива багатьом людям. 
Прикладами С. є т, з. кольоровий 
слух (слухове відчуття супрово¬ 
диться зоровим) і, навпаки, звуко¬ 
ві враження під час сприйняття 
кольору. Види С. розрізняють за 
характером відчуттів, що вини¬ 
кають додатково: зорові (фотиз- 
ми), слухові (фонізми), смакові, 
дотиксші тощо- С. л. Максименко. 

СЙНЕУС — напівлегендарний ва¬ 
тажок варязької дружини. Див. 
Рюрик, Синеус і Трувор. 
СИНЕЦЬ (АЬгашіз Ьаііегиз) — ри¬ 
ба роду лящ. На відміну від 
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ляща, тіло синця (довж. ЗО см, 
іноді більше, важить 200—300 г, 
максимально до 1 кг) більш стис¬ 
нене з боків (плескате) і довгасті¬ 
ше, рот верхній, анальний пла¬ 
вець довгий. Спина синя з зелену¬ 
ватим відтінком, боки і черево 
сріблясто-білі, усі плавці на кін¬ 
цях темні. Статевозрілим стає на 
4-му рюці життя, нерест у квіт¬ 
ні — червні; ікру (до 76 тис. штук) 
відкладає у заплавах річок на під¬ 
водні рослини. Поширений у річ¬ 
ках і великих озерах басейну 
Балтійського, Каспійського, Чор¬ 
ного, Азовського морів. Об’єкт 
промислу. 
СИНЙЛЬНА КИСЛОТА — те са¬ 
ме, що й ціанистоводнева кислота. 
СИНЙЦЯ Іван Омелянович (6.VIII 
1910, с. Корделівка, тепер Калинів- 
ського р-ну Вінн. обл.— 8.XI 1976, 
Київ) — укр. рад. психолог і пе¬ 
дагог. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив Вінн. ін-т соці¬ 
ального виховання (1932) та Київ, 
пед. ін-т (1938). З 16 років учите¬ 
лював у школах Вінниччини, 
Хмельниччини та Київщини. З 
1951 і до кінця життя працював 
у Н.-д. ін-ті психології УРСР (з 
1955 — зав. відділом пед. психоло¬ 
гії, з 1960 — зав. лабораторією 
психології навчання). Осн. праці 
з психології писемного й усного 
мовлення, а також з психології 
пед. майстерності. 
Те.: Психологічні особливості засво¬ 
єння лексики учнями 5 класу. К.» 
1957: Психологія писемної мови уч¬ 
нів 5—8 класів. К., 1965; Психологія 
усного мовлення учнів 4—8 класів. 
К., 1974; Про педагогічний такт учи¬ 
теля. К., 1969; З чого починається пе¬ 
дагогічна майстерність. К., 1972; О 
такте и мастерстве. К., 1976; Педаго¬ 
гічний такт і майстерність учителя. 
К.. 1981. О. Т Губко. 

СИНЙЦЯ (Рагиз) — рід птахів 
ряду горобцеподібних. Довж. тіла 
10,4—17 см, маса 8,5—22 г, дзьоб 
короткий, міцний, прямий, ноги 
з сильними кігтями, добре при¬ 
стосовані для лазіння по деревах, 
оперення м’яке густе. Забарв¬ 
лення сіре або строкате, з доміш¬ 
кою жовтих, голубих, чорних та 
ін. тонів. Відомо кілька десятків 
видів, поширених на всіх матери¬ 
ках, крім Австралії та Антаркти¬ 
ди. В СРСР — 14 видів, у т. ч. 
в УРСР — 7, з них найпоширеніші 
С. велика (Р. та^ог), С. г о - 
л у б а, або лазурівка (Р. 
соегиіеиз), С. чубата (Р. 
сгізіаіиз), гаїчка болотя- 
н а (Р. раїизігіз). Осілі птахи, 
тримаються зграйками. Живуть 
в лісах, садах, парках. Гнізда мос¬ 
тять в дуплах дерев, щілинах скель 
і будівель та ін. закритих місцях. 
Кладку (часто 2) з 7—12 яєць на¬ 
сиджує самка 13—15 днів. Жив¬ 
ляться С. комахами та насінням. 
У викопному стані відомі починаю¬ 
чи з пліоцену Європи. 

М. А. Воінстпвенський. 

СИНЙЦЯ — річка у Черкас, і Кі- 
ровогр. областях УРСР, ліва при¬ 
тока Пд. Бугу. Довж- 78 км, площа 
бас. 765 км^. Тече Придніпров¬ 
ською височиною. На С. спорудже¬ 
но багато ставків, невелику ГЕС. 
Воду використовують для тех. во¬ 
допостачання і зрошування; рибо¬ 
розведення. 
СЙНІИ КИТ, блакитний кит, блю¬ 
вал (Ваіаепоріега тизсиїиз) — во¬ 

дяний ссавець роду справжніх 
смугачів. Найбільша тварина на 
земній кулі. Тіло (довж. до 33,3 м, 
маса до 163 т) довге, струнке, 
голова відносно невелика. Забарв¬ 
лення синювато-сіре з сірими пля¬ 
мами різного розміру і форми. 
Живиться планктонними ракопо¬ 
дібними— крілем. Статева зрілість 
настає на 4—5-му році життя. 
Самка раз у 2—З роки після 
11-місячної вагітності народжує 
1 маля (довжина новонароджених 
7—8 м, маса 6л. 2 т). С. к. населяє 
всі відкриті морщ та океани, але 
на більшій частині ареалу через 
надмірний промисел став рідкіс¬ 
ним. Міжнародною угодою 1965 
по^вання на С. к. заборонено. 
СИНІЙ МУЛ — мулуватий оса¬ 
док мор. басейнів сталево-сірого 
або синювато-сірого кольору з 
сірководневим запахом. Пошире¬ 
ний у межах материкового схилу. 
Осн. частину С. м. становлять 
пеліти (понад 70% ) та алеврити 
(15—20% ) різних мінералів і мі¬ 
неральних утворень: карбонатів 
органічного й хім. походження, 
кремнію, гідрослюд, монтмори¬ 
лоніту, каоліну та органічних 
решток. З мінеральних новоутво¬ 
рень трапляються пірит, глауко¬ 
ніт тощо. 
СИНКЛІНАЛЬ (від грец. аиу" 
кХіусо — нахиляюсь) — складка 
верств гірських порід, повернута 
опуклістю донизу, внаслідок чого 
в ядрі залягають молодші за ві¬ 
ком верстви, на крилах — більш 
давні. Падіння верств порід у С. 
спрямоване до центра. За поло¬ 
женням осьової площини, що про¬ 
ходить через місце найбільшого 
перегину верств, розрізняють пря¬ 
му, похилену, лежачу, переверну¬ 
ту С.; за формою в плані — ліній¬ 
но витягнуту та округлу {брахі¬ 
синкліналь). 
СИНКЛІН<ЗРІЙ (в^д грец. оьууі- 
XІVСО — нахиляюсь і брос; — гора) — 
велика і складна складчаста струк¬ 
тура гірських порід синклінальної 
будови (див. Синкліналь). Вини¬ 
кають С. в геосинкліналях внаслі¬ 
док опускань земної кори, що су¬ 
проводяться складкоутворенням. 
Крила С. ускладнені антикліна¬ 
лями, синкліналями, пасу вами 
тощо. Довжина С.— сотні, шири¬ 
на — десятки кілометрів. Глибина 
прогинання в центр, частині С. до¬ 
сягає 10 км. С. є міжгірні прогини 
таі деякі передові прогини. 
СИНКРЕТЙЗМ (від грец. аоу 
крлтіаічбд — з’єднання)—1) Не¬ 
розчленованість, злитість, харак¬ 
терні для початкового, нерозви¬ 
нутого стану б^гдь-якого явища. 
Напр., С. у первісному мистецтві, 
де танці, співи, поезія й музика 
не відокремлені. 2) У філософії — 
різновид еклектизму, поєднання 
суперечливих, часто протилежних 
поглядів. 
синовіальна ОБОЛбНКА 
(від грец.аг)V — разом і лат. оуит 
— яйце, місткість шкаралупи) — 
внутрішній шар сумки суглобів або 
піхви сухожилка м’яза. Розвива¬ 
ється з мезенхіми. Поверхня С. о. 
вистелена ендотелієм. С. о. ви¬ 
робляє синовіальну рідину\ вкри¬ 
та ворсинками, які збільшують її 
поверхню. Бере участь в обмінних 
процесах, що здійснюються між 
синовіальною рідиною і кров’ю. 

СИНОВІАЛЬНА РІДИНА — рі- 
дина, що заповнює порожнини 
суглобів, синовіальних піхов і 
сумок; зволожує суглобові поверх¬ 
ні кісток, зменшуючи їх тертя при 
рухах. Продукується синовіаль¬ 
ною оболонкою. С. р.— прозора, 
жовтуватого кольору, за конси¬ 
стенцією і зовн. виглядом нагадує 
яєчний білок. 
СИН^Д (від грец. оіЗуобо^ — 
збори) — 1) В дореволюц. Росії 
найвищий орган управління Русь¬ 
кою православною церквою. Ство¬ 
рений 1721 замість патріаршества 
(див. Патріарх) Петром І, який 
підпорядкував С. світській владі. 
Після відновлення 1917 патріар¬ 
шества С. виконує функції дорад¬ 
чого органу при патріархові мос¬ 
ковському і всієї Русі. 2) В ряді 
православних і протестантських 
церков — зібрання духовних і 
СВІТСЬКИХ осіб для розв’язання 
церковних справ. В 60-х рр. 20 ст. 
засновано єпископський С. у ка¬ 
толицькій та деяких ін. церквах. 
СИНбДИКИ (грец. аг)уобін6у, 
одн.) — 1) Церковна відправа 
(а також її текст), встановлена у 
Візантії 843 на честь перемоги пра¬ 
вославної церкви над іконоборст¬ 
вом. Під час відправи проголошу¬ 
валася «вічна пам’ять» прихиль¬ 
никам церкви та «анафема» її во¬ 
рогам. На Україні в 15—16 ст. бу¬ 
ли відомі переклади грец. С., а 
також оригінальні тексти С. 2) Ру¬ 
кописні книги — списки померлих, 
що складалися в Росії і на Україні 
для поминання в церквах (інша 
назва — пом’яники). Бувають ро¬ 
дові, церк., монастирські тощо. У 
деяких С. є відомості про політ, 
і культур, діячів, згадки про істор. 
події. С. також наз. передмови до 
пом’яників. 3) Літературні па¬ 
м’ятки в Росії і на Україні 2-ї 
пол. 17—18 ст., що включали ві- 
зант. і рус. казання. 
СИНОДЙЧНИЙ МІСЯЦЬ (від 
грец. (7бVОбо^, тут — зближення, 
з’єднання) — проміжок часу між 
двома послідовними однаковими 
фазами Місяця. Лежить в основі 
місячних календарів. Див. Місяць 
(проміжок часу). 
СИНОЙКГЗМ (грец. а^VО^к^а|^^6^, 
від аізл^Оікесо — спільно заселяю) 
— у стародавніх державах (Гре¬ 
ції, Римі та ін.) процес злиття 
кількох самостійних поселень або 
міст в єдиний поліс. С. був викли¬ 
каний розвитком ремесла і торгів¬ 
лі. В результаті С. поступово лік¬ 
відовувалася племінна роздроб¬ 
леність, виникали органи центр, 
управління, посилювалася екон. 
єдність, зміцнювалася військ, мо¬ 
гутність племен і громад. 
СИН<ЗНІМИ (від грец. аг)VСОVО- 
цод — однойменний ) — слова, що 
належать до однієї частини мови 
і мають спільне лексич. значен¬ 
ня. Розрізняють С. повні, чи аб¬ 
солютні (велетень, гігант), стилі¬ 
стичні (лоб, чоло) та емоційно- 
експресивні (їсти, жерти). За спіль¬ 
ним значенням С. об’єднують у 
синонімічні ряди, або гнізда (сум, 
смуток, журба, жаль, скорбота, 
печаль та ін.). Синонімічними мо¬ 
жуть бути не тільки слова, а й фра¬ 
зеологізми (розпустити язика — 
правити теревені). Крім лексич¬ 
них, є С. морфологічні, синтаксич¬ 
ні та словотворчі. С. широко вико- 

СИНОНІМИ 

Синець. 

Синиця: 
1— синиця чубата: 
2— гаїчка болотяна. 

Синкліналь: 
1 — молодші за віком 
верстви: 
2 — давніші верстви. 
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синопсис ристовуються в мові худож. л-ри, 

допомагають образно передати най- 
тонші нюанси думки шануйте, 
чтіте, поважайте його, діти, бо то 
батько сивий!>, Т. Шевченко). 

А. П. Кока. 

СИНбПСИС (гр ец. обуогідс — 
огляд) — 1) Збірка матеріалів, 
статей, описів з якого-небудь пи¬ 
тання, найчастіше розміщених у 
хронологічному порядку. Термін 
застосовується переважно щодо іс- 
тор. творів. 2) У богословській 
літературі — зведення уривків чи 
скорочений виклад проповідей, 
тлумачень священного писання і 
творів церковних письменників. 
<СИНбПСИС», «Київський си¬ 
нопсис» — перший короткий на¬ 
рис історії України і Росії від 
найдавніших часів до останньої 
чверті 17 ст., що його до початку 
19 ст. використовували як офі¬ 
ційний підручник. Написаний у 
стінах Києво-Печерської лаври. 
Авторство «С.» ряд дослідників 
приписує І. Гізелю. Вперше вида¬ 
ний 16/4 у Києві Києво-Печерсь¬ 
кою друкарнею і потім багато разів 
перевидавався аж до 1836. Розпов¬ 
сюджувався <С. > не лише на Украї¬ 
ні та в Росії, а й за кордоном, зо¬ 
крема в грец. і лат. перекладах. У 
«С.» історію України і Росії викла¬ 
дено в нерозривному зв’язку. Вис¬ 
ловлено думку про спільне поход¬ 
ження рос., укр. і білорус, народів 
від давніх слов’ян, племен, об’єд¬ 
наних під зверхністю КИЇВ, князів, 
приділено увагу боротьбі проти 
тур. і тат. агресії. В 3-му виданні 
(1680) вміщено коротке оповідан¬ 
ня про Чигиринські походи 1677 і 
1678. Водночас у «С.» проводилася 
ідея провіденціалізму', ряд важ¬ 
ливих істор. явищ трактувався 
примітивно, ненауково, мав місце 
некритичний підхід до джерел. 
Відвівши велике місце Києву й 
Україні в заг. історії, автор «С.» 
обійшов таку подію, як визвольна 
війна українського народу 1648— 
54 під керівництвом Б. Хмельниць¬ 
кого. Возз’єднання України з Ро¬ 
сією розглядалося як відновлен¬ 
ня єдності слов’ян, земель під вла¬ 
дою рос. монарха. У додатку до 
«С.» вміщено перелік рос. князів, 
польс. воєвод на Україні, козац. 
гетьманів та київ, митрополитів. 

І. Л, Бутич. 

СИНОПТЙЧНА МЕТЕОРОЛб- 
ГІЯ (від грец. а^VОЯx^к6£ — здат¬ 
ний все оглянути) — розділ метео¬ 
рології, що вивчає закономірності 
розвитку фіз. процесів в атмосфе¬ 
рі, які визначають стан погоди 
та її можливі зміни. Такими про¬ 
цесами є виникнення, еволюція і 
переміщення повітряних мас, 
фронтів атмосферних, циклонів і 
антициклонів. Синоптичний ме¬ 
тод дослідження грунтується на 
аналізі приземних і висотних 
синоптичних карт, вертикальних 
розрізів атмосфери, аерологічних 
діаграм, фотографій хмарності 
тощо. Цей метод набув нового зміс¬ 
ту завдяки створенню об’єктивних 
форм аналізу і чисельних методів 
прогнозу полів метеорологічних 
елементів на електронних обчис¬ 
лювальних машинах. На підставі 
закономірностей, виявлених при 
аналізі розвитку атм. процесів, 
складають прогнози погоди. 

В» 1 Ромушкевич. 

синтагма (грец. а^^VxаVI^іа — 
устрій, лад, з’єднання) — 1) У 
радянському мовознавстві — від¬ 
різок усного мовлення чи напи¬ 
саного тексту, що виділяється в 
межах речення як певна інтона¬ 
ційно-смислова єдність. С. у цьому 
розумінні може становити частину 
речення або збігатись із цілим 
реченням і складатися з одного 
чи кількох членів речення (напр., 
«На фермі І заводилися нові поряд¬ 
ки», Григорій Тютюнник). Синтаг¬ 
матичне членування мовного по¬ 
току є виявом членування думки 
на окремі, в певний спосіб пов’яза 
ні між собою смислові комп 
лекси. 2) у зарубіжному й частково 
в рад. мовознавстві — сполучення 
двох або кількох мовних одиниць 
(слів, словотворчих елементів, 
фонем) у слові чи в контексті 
(прямоїкутний, холодна|зима). При 
цьому один із компонентів С.— 
простий чи складений — розгляда¬ 
ється здебільшого як означуваний, 
а дрзпгий — як означувальний. 
Літ.: Сучасна українська літератур¬ 
на мова. Синтаксис. К., 1972. 

О. С. Мельничук. 

СЙНТАКСИС (від грец. аіЗуха- 
— побудова, устрій, зв’язок 

сполучення) — розділ граматики, 
який вивчає способи поєднання 
слів у словосполучення й речен¬ 
ня, а простих речень — у складні, 
вивчає будову, значення, взаємо¬ 
дію й (Дикції словосполучень і 
речень. Термін «синтаксис» вжи¬ 
вається й на позначення граматич 
ної будови, що охоплює словоспо¬ 
лучення й речення та вживання їх 
у мові, у граматичній будові мо¬ 
ви С. належить найважливіше 
місце, бо до його складу входять 
ті мовні одиниці — просте речен¬ 
ня й складне речення, за допомо¬ 
гою яких безпосередньо здійсню¬ 
ється спілкування людей. С. тісно 
пов’язаний з морфологією. В ньо¬ 
му, як і в морфології, вихідною 
одиницею є слово, але вивчається 
воно не з погляду формотворення, а 
з погляду участі його форм у побу¬ 
дові словосполучень і речень, що 
є осн. синтаксичними одиницями 
мови, кожна з яких має свої внутр. 
особливості. Словосполучення ут¬ 
ворюється поєднанням двох чи 
більше повнозначних слів засоба¬ 
ми підрядного зв'язку — керуван¬ 
ня, узгодження чи прилягання — 
і функціонує лише в складі речен¬ 
ня. Речення утворюється з одного 
повнозначного слова («Вечоріє», 
«Тиша»), а найчастіше — з кіль¬ 
кох слів. В укр. мові, як і в ін. 
флективних мовах, засобами 
зв’язку слів у реченні виступають 
флексії, службові слова — при¬ 
йменники та сполучники, порядок 
слів, інтонація. У мовах з ін. струк¬ 
турою, напр. в аналітичних мовах, 
осн. засобом зв’язку слів у речен¬ 
ні виступають службові слова, 
в аглютинативних мовах або ізо¬ 
люючих мовах — порядок слів. 
У сучас. С. розрізняють поняття 
«речення» як абстрактної грама¬ 
тич. структури і поняття «вислов¬ 
лення, вираження» як засобу кон 
кретної її реалізації в мовленні', 
відповідно розмежовуються і тео¬ 
рія речення та теорія висловлення. 
До С. речення належить вивчення 
способів і засобів його організа¬ 
ції, а до С. висловлення, вира¬ 

ження — засобів актуального чле¬ 
нування речення й проблем його 
семантичної структури. Див. та¬ 
кож Члени речення. Сурядний 
зв'язок. 
Літ.: Сучасна українська літературна 
мова. Синтаксис. К., 1972; Синтаксис 
словосполучення і простого речення. 
К., 1975; Русская грамматика. т. 2. 
Синтаксис. М.. 1980. 

М. А. Жовтобрюх. 

СЙНТЕЗ (від грец. аг3у0єаі£ — 
з’єднування, складання) — з’єдну¬ 
вання різних елементів, сторін об’¬ 
єкту в єдине ціле, що здійснюється 
як у практичній діяльності, так 
і в процесі пізнання. Протилеж¬ 
ний аналізові, з яким нерозрив¬ 
но пов’язаний (див. Аналіз і син¬ 
тез). 
СЙНТЕЗ МЕХАНГЗМІВ — галузь 
знань про методи розрахунку кіне¬ 
матичних схем механізмів за за¬ 
даними структурними, кінематич¬ 
ними і динамічними властивостя¬ 
ми; розділ машин і механізмів 
теорії. Задача структурного син¬ 
тезу полягає у побудові кінематич¬ 
них схем механізмів із заданого 
числа ланок, що забезпечують одно¬ 
значну залежність між переміщен¬ 
нями веденої і ведучої ланок без 
примусу, без навантаження на ве¬ 
деній ланці. У кінематичному син¬ 
тезі найчастіше вдаються до виз¬ 
начення розмірів ланок механіз¬ 
мів за кількома положеннями 
веденої ланки. Визначають та¬ 
кож розміри ланок механізмів, 
що відтворюють задану траєк¬ 
торію точки (або її частину) 
або закон руху веденої ланки. 
Оскільки відтворити цю траєкто¬ 
рію важко, а іноді й неможливо, 
користуються методами наближе¬ 
ного синтезу, що грунтуються на 
працях П. Л. Чебишова. Найпро¬ 
стішим є кінематичний синтез ку¬ 
лачкового механізму, для якого 
можна задати майже будь-який 
закон руху веденої ланки, після 
чого нескладними побудовами і 
обчисленнями знайти профіль ку¬ 
лачка, що забезпечує заданий за¬ 
кон руху (див. також Кінематика 
механізмів). Мета динамічного 
синтезу — визначити такі пара¬ 
метри механізму, при яких його 
ккд найбільший, нерівномірність 
обертання ведзгчоі ланки не пере¬ 
вищує норми, сили інерції ланок 
зрівноважені, а динамічна похиб¬ 
ка переміщення веденої ланки, зу¬ 
мовлена деформуванням ланок, 
допустима (див. також Динаміка 
машин і механізмів). 
Літ.: Артоболевский И И. Теория 
механизмов. М., 1965; Кожевников 
С. Н. Основания структурного синтеза 
механизмов. К.. 1979. 

С М Кожевников. 

СЙНТЕЗ мистецтв — орга¬ 
нічна єдність, взаємозв’язок різ¬ 
них видів мистецтв, що сприяє 
естетичній організації матеріаль¬ 
ного і духовного середовища люди¬ 
ни (архітектурні або ландшафтно- 
монументальні ансамблі) або ство¬ 
ренню якісно нового художнього 
явища в часі (театр, вистави, кіно- 
і телефільми, вокальні й вокально- 
інструментальні твори та ін.). 
С. м. досягається гармонійним 
поєднанням окремих його складо¬ 
вих на основі ідейно-художнього 
задуму, композиційної узгодженос¬ 
ті стилів, жанрів, пропорцій, рит¬ 
мів тощо, в історії худож. культу- 
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ри відомі різноманітні форми 
просторового С. м. Найчастіше це 
поняття застосовують до архітек¬ 
тури. образотворчого (монумен¬ 
тальні живопис і скульптура) і 
декоративного мистецтв. Яскрави¬ 
ми прикладами С. м. є :фами ста- 
род. Єгипту і Греції, забудова ан¬ 
тичного Риму, Софійський і Ми¬ 
хайлівський Золотоверхий собори 
у Києві, Успенські собори в Моск¬ 
ві і Владимирі, готичні собори 
Реймса, Шартра, Вормса, архітек¬ 
турні ансамблі часів Відродження 
(у Флоренції, Сієні, Римі, Вене¬ 
ції), 18 ст. — у Петербурзі. 
Відповідно до класового характе¬ 
ру суспільства і панівного світог¬ 
ляду змінювалися форми прояву 
С. м., які утверджували ті чи інші 
морально-естетичні ідеали (зокре¬ 
ма, у Старод. Єгипті — силу духів¬ 
ництва і ницість людини, у Ста¬ 
род. Греції — гармонійно розвине¬ 
ну фізично і духовно людину, у 
18 ст. мистецтво рококо і просві¬ 
тительського класицизму стверд¬ 
жувало високе призначення пов¬ 
сякденного буття тощо). 
С. м. у рад. мистецтві набув якісно 
нового змісту й ідейної спрямова¬ 
ності в ленінському плані мону¬ 
ментальної пропаганди, дуже по¬ 
ширився в агітаційно-масовому ми¬ 
стецтві 20-х рр., визначив програ¬ 
му соціалістичного містобудуван¬ 
ня і спорудження меморіальних 
комплексів (зокрема, монумента¬ 
льні ансамблі у Волгограді, Ново¬ 
російську, Києві, Бресті, Тбілісі 
та ін., присвячені перемозі рад. 
народу над фашизмом у Великій 
Вітчизн. війні). 
Синтез т. 3. часових мистецтв 
(поезії і музики) здійснюється в 
усіх жанрах вокальної й вокаль- 
но-інструм. музики (пісня, романс, 
опера тощо). В драм, і муз. театрі, 
кіно і на телебаченні поєднується 
творчість драматурга, композито¬ 
ра, акторів-виконавців, режисера, 
художника, оператора (в кіно і на 
телебаченні) та багатьох ін. 
Літ.: Вопросьі синтеза искусств. Сбор- 
ник. М., 1936; Громов Е. Современ- 
нмй кинематограф и проблема синтеза 
искусств. В кн.: Кинематограф сегод- 
ня. Сборник статей, [в. 1]. М., 1967; 
Синтез искусств и ^хитектура обще- 
ственньїх зданий. Соорник. М., 1974. 

Л. Є. Жоголь. 

сйнтЕЗ Мінералів — штучне 
утворення мінералів і вирощу¬ 
вання монокристалів з хім. еле¬ 
ментів та їхніх сполук у лабора¬ 
торних або пром. умовах. При 
С. м. застосовують спец, апарату¬ 
ру, за допомогою якої створюють 
умови, близькі за т-рою і тиском до 
умов глибинних зон земної кори. 
При пром. С. м. користуються 
методами вирощування кристалів 
мінералів з розплавів, гідротер¬ 
мальним і твердофазовим. Ме¬ 
тод вирощування кри¬ 
сталів мінералів з 
розплавів набув найбільшо¬ 
го поширення при одержанні мо¬ 
нокристалів тугоплавких мінера¬ 
лів — корунду, рубіну, сапфіру, 
олександриту, ізумруду тощо. 
Гідротермальний С. м. 
відбувається в автоклавах у вод¬ 
них розчинах при високих т-рі й 
тисї^. Цим методом у пром. мас- 
штаб^ах одержзчоть монокристали 
кварцу, що відзначаються унікаль¬ 
ними оптичними та стабільними 

п’єзоелектр. властивостями (див. 
П'єзоелектрика). Методом 
твердофазового С. м. 
одержують штучні алмази. Син¬ 
тетичні мінерали широко застосо¬ 
вують у хім. пром-сті, приладобу¬ 
дуванні, в ювелірній справі. 

Ю. П. Мельник. 

СЙНТЕЗ ХІМІЧНИЙ — одержав- 
ня складних сполук з прості¬ 
ших. Грунтується на використан¬ 
ні молекулярної будови та реак 
ційної здатності вихідних речо¬ 
вин. Звичайно під С. х. розумі¬ 
ють послідовність кількох хім. 
процесів (стадій). Велике значен¬ 
ня має С. X. в органічній хімії; нді 
основі органічного синтезу виник¬ 
ли й розвивались найбільші га¬ 
лузі ХІМ. пром-сті, зокрема ви¬ 
робництва барвників, пластичних 
мас, каучуків, лікарських препа¬ 
ратів тощо. 
СИНТЕТАЗИ — робоча назва фер¬ 
ментів класу лігаз. 
СИНТЕТЙЧНА ГЕОМЕТРІЯ (від 
грец. аоV0єx^ибц — єднальний) 
— розділ геометрії, в якому ви¬ 
користовують конструктивні гео¬ 
метричні та чисто логічні методи 
доведення теорем без застосуван¬ 
ня алгебраїчних формул. В сучас. 
геометрії поєднують аналітичні та 
синтетичні методи дослідження, 
тому під С. г. розуміють ті галузі 
геометрії, в яких синтетичні мето¬ 
ди переважають над аналітичними 
(нйпр., основи геометрії, неевклі- 
дові геометрії, проективна гео¬ 
метрія, багатовимірні геометрії, 
теорія геометричних побудов то¬ 
що). Див. також Аналітична гео¬ 
метрія. 
СИНТЕТЙЧНИЙ Облік — відо¬ 
браження в бухгалтерському об¬ 
ліку господарських операцій, мате¬ 
ріальних засобів і коштів та їхніх 
джерел за економічно однорідни¬ 
ми групами. Проводять С. о. у 
грош. виразі. Об’єкти С. о. гру¬ 
пують на синтетичних рахунках, 
які відкривають відповідно до 
плану рахунків бухгалтерського 
обліку. С. о. дає можливість пере¬ 
віряти взаємозв’язок усіх обліко¬ 
вих операцій, контролювати пов¬ 
ноту й правильність відображен¬ 
ня їх в аналітичному обліку. 
СИНТЕТЙЧНИХ БАРВНИКГВ 
ПРОМИСЛбВІСТЬ — галузь хі¬ 
мічної промисловості, підприєм¬ 
ства якої виробляють синтетичні 
барвники і проміжні продукти 
(напівпродукти) для їхнього ви¬ 
робництва. Осн. сировиною для 
вироби, барвників є ароматичні 
вуглеводні, які одержують з кам. 
вугілля і нафти — бензол, толуол, 
ксилоли, нафталін, антрацен то¬ 
що. Крім вуглеводнів, використо¬ 
вують також різні неорганічні спо¬ 
луки — к-ти, луги, солі та ін. За¬ 
стосовуючи різні хім. реакції (ніт¬ 
рування, діазотування, галогену¬ 
вання, сульфування тощо), аро- 
матич. вуглеводні перетворюють на 
складніші сполуки, т. з. проміж¬ 
ні продукти (напівпродукти), з 
яких синтезують барвники. Части¬ 
ну проміжних продуктів викори¬ 
стовують для вироби, ін. хім. про¬ 
дукції. Синтетичні барвники за¬ 
стосовують для фарбування різних 
матеріалів — бавовни, льону, вов¬ 
ни, шовку, хім. волокон, шкіри, 
хутра, гуми, пластмас, дерева, па¬ 
перу, а також у лакофарбовій про¬ 

мисловості, кіно-, фотопром-сті, 
медицині, аналітичній хімії, ла¬ 
зерній техніці тощо. 
Протягом багатьох століть фарбу¬ 
вали природними барвниками рос¬ 
линного або тваринного походжен¬ 
ня. С. б. п. виникла у 2-й пол. 19 ст. 
в Німеччині, яка до 1-ї світової 
війни зберігала монополію в цій 
галузі. В СРСР С. б. п. створено 
за роки Рад. влади. В 1940 обсяг 
вироби, синтетич. барвників у 
країні становив 34,3 тис. т. У піс¬ 
лявоєнні роки було введено в ек¬ 
сплуатацію великі потужності по 
вироби, нових високоякісних син¬ 
тетич. барвників і напівпродуктів. 
Найбільші з-ди розташовані в Мос¬ 
кві, Тамбові, Кемерові, Берез¬ 
никах, Чебоксарах, Пермі. В 1980 
обсяг вироби, синтетич. барвни¬ 
ків в СРСР становив 81 тис. т. 
На Україні синтетич. барвники 
виробляють рубіжанське виробни¬ 
че об'єднання <Краситель> та 
Івано-Франківський з-д тонкого 
органічного синтезу. Будується 
(1981) Сиваський анілінофарбо¬ 
вий з-д. Обсяг вироби, продукції 
галузі в УРСР 1980 становив 27,9 
тис. т. Дальше збільшення обсягу 
вироби, синтетич. барвників в 
УРСР передбачено за рахунок 
розширення вироби, та асорти¬ 
менту високоміцних яскравих 
марок. р. М. Грачова. 

СИНТЕТЙЧНИХ СМОЛ І ПЛА- 
СТЙЧНИХ МАС ПРОМИСЛб- 
ВІСТЬ — галузь хімічної промис¬ 
ловості, підприємства якої в ре¬ 
зультаті синтезу або інших видів 
хім. обробки штучних чи природ¬ 
них матеріалів виготовляють ви- 
сокомолекулярні сполуки — різні 
рідини, смоли, однорідні та ком¬ 
позиційні полімерні матеріали, а 
також вироби з них. Перші спроби 
одержання й застосування в пром- 
сті штучних високомолекулярних 
сполук належать до 1860, коли у 
Великобританії почалося вироби, 
лінолеуму, і до 1872 — початку ви¬ 
роби. в США целулоїду. Особли¬ 
вого розвитку вироби, штучних 
полімерних сполук і матеріалів на 
їхній основі набуло в 20 ст. Рос. 
вчені зробили значний внесок у 
розвиток теорії і практичне за¬ 
стосування цих нових хім. сполук. 
Синтетичні смоли й пластичні ма¬ 
си використовують в усіх галузях 
нар. г-ва і побуті. Надзвичайно 
цінні експлуатаційні й техноло¬ 
гічні властивості продукції галузі 
(мала питома вага, прозорість, 
виняткові хім. стійкість і мех. 
міцність, чудові термічні, електро¬ 
ізоляційні, декоративні та ін. вла¬ 
стивості) перетворили її на одну 
з важливих рушійних сил тех. про¬ 
гресу в нар. г-ві СРСР. С. с. і п. 
м. п. створено в СРСР в роки до¬ 
воєнних п’ятирічок. Але широко 
розвинулася вона в післявоєнні 
роки. Найбільші спеціалізовані 
підприємства розташовані у Вла¬ 
димирі, Нижньому Тагілі (Свердл. 
обл.), Орєхові-Зуєві (Іван, обл.), 
Ленінграді, Новокуйбишевську 
(Куйб. обл.), Салаваті (Тат. АРСР), 
Караганді, Кемерові тощо. В СРСР 
виробляється широкий асортимент 
синтетичних смол, пластмас і ма¬ 
теріалів на їхній основі (кілька 
тисяч найменувань). Обсяг ви¬ 
роби. продукції галузі 1980 стано¬ 
вив 3,6 млн. т. На Україні впер- 

СИНТЕТИЧНИХ 
СМОЛ І ПЛАС¬ 
ТИЧНИХ МАС 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
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СИНТЕТИЧНІ 
АЛМАЗИ 

Автомобільний синхро¬ 
нізатор: 
і — фрикційне кільце з 
конічною внутрішньою 
поверхнею; 2 — обойма^ 
що з’єднує фрикційні 
кільця; З — муфта з 
виточкою для вилки 
перемикання передач; 
4 — каретка, що ковзає 
по шліцах (виступах) 
веденого вала коробки 
передач. 

Сипункуліди. 
А. РЬа8С0І050та таг^а- 
гііасеа (загальний виг¬ 
ляд). Б. Схема будови: 
1 — щупальця; 2 — ки¬ 
шечник; З — черевний 
нервовий тяж; 4 — пе¬ 
рерізані м*язи-ретрак- 
тори переднього ^сінця 
тіла; 5 — нефридії; 6 — 
задня кишка. 

ше вироби, пластмас освоєно в Дні¬ 
пропетровську (1928), Одесі (1929), 
Харкові (1931), При.^ках (1935). 
Як самостійна галузь (І. с. і п. м. п. 
тут сформувалася в післявоєнні 
роки. Введено в дію нові велико¬ 
тоннажні потужності по вироби, 
полістиролів (див. Горлівське ви¬ 
робниче об'єднання <Стирол>\ 
поліефірних смол (Рубіжне), ка¬ 
пролактаму та поліетилену (Сє- 
веродонецьк), полівінілхлориду 
(Калуш, Дніпродзержинськ, Пер- 
вомайськ), карбамідних смол (Ка¬ 
луш) та багато ін. вироби. Обсяг 
вироби, продукції галузі 1980 в 
республіці становив 510 тис. т. 
Відповідно до рішень XXVI з’їзду 
КПРС на кінець одинадцятої п’я¬ 
тирічки обсяг вироби, продукції 
галузі передбачено довести в 
СРСР до 6,0—6,25 млн. т. Наук, 
проблеми С. с. і п. м. п. розробля¬ 
ють н.-д. ін-ти пластичних мас у 
Ленінграді і Донецьку, Держ. ін-т 
азотної промисловссті та продук¬ 
тів органічного синтезу в Москві. 

В. В. Калечиць. 
СИНТЕТЙЧНІ алмази — ал¬ 
мази, одержувані з графіту, який 
піддають діянню надвисокого тис¬ 
ку (4—10 ГПа) і високої (1150— 
2000® С) т-ри (див. Синтез міне- 
ралів)\ різновид надтвердих мате¬ 
ріалів. їхня кристалічна структу¬ 
ра і властивості (питома маса, 
твердість, модуль пружності) такі 
самі, як і природних алмазів. Ко¬ 
лір С. а.— від чорного до білого; 
прозорість залежить від техноло¬ 
гії виготовлення. Розмір частинок 
досягає 1,2 мм (іноді — 4 мм). Во¬ 
ни бувають у вигляді кубів, кубо- 
октаедрів, октаедрів, голок, зрост¬ 
ків або тіл з неправильною формою 
и розвиненою поверхнею, у дея¬ 
ких — форма щільних полікриста¬ 
лів типу природних баласу і кар- 
бонадо. С. а. використовують у 
вироби, алмазних інструментів, 
паст і порошків, чутливих елемен¬ 
тів електронних приладів і прист¬ 
роїв. С. а. створюють стійкі проти 
зношування покриття. В СРСР С. 
а. вперше одержано 1960 в Ін-ті 
фізики високих тисків АН СРСР 
під керівництвом Л. Ф. Вереща- 
гіна. Технологію й устаткування 
для пром. вироби. С. а. розробле¬ 
но в Надтвердих матеріалів ін¬ 
ституті АН УРСР. В УРСР діють 
Полтавський завод штучних ал¬ 
мазів і алмазного інструменту, 
Львівське виробниче об'єднання 
<Алмазінструмент>. С. а. виго¬ 
товляють також у США, Ірландії, 
Швеції, Японії, Чехословаччині 
та ін. країнах, м. В. Новиков. 

СИНТЕТЙЧНІ МбВИ — типоло¬ 
гічний клас мов (див. Типологія), 
в яких у складі однієї словоформи 
поєднуються лексичне й граматичні 
значення, що виражаються за до¬ 
помогою флексій, афіксів, наго¬ 
лосу тощо (напр., словоформа 
«широкий», крім лексичного зна¬ 
чення, передає ще й граматичні 
значення роду, числа й відмінка). 
С. м. протиставляють аналітич¬ 
ним мовам, у яких граматичні зна¬ 
чення передаються за допомогою 
службових слів, порядку слів, 
фонетичних засобів тощо. Чіткої 
межі між С. м. й аналітичними 
провести не можна, бо С. м. ви¬ 
користовують певною мірою й ана¬ 
ліз, а аналітичні — синтез. До С. м. 

відносять флективні мови й аглю¬ 
тинативні мови. С. м. є більшість 
індоєвроп. мов (у т. ч. слов’янські 
мови, крім болгарської, зокрема 
українська), тюркські, фінно- 
угорські та ін. 
Літ.: Успенский Б. А. Структурная 
типология язьїков. М., 1965; Лингви- 
стическая типология. В кв.: Общее 
язьїкознание, т. 2. М., 1972. 

Т. С. Міщенко. 

СИНТОЇЗМ (япон. сінто, букв.— 
шлях богів) — релігія, що сфор¬ 
мувалася в ріанньофеод. Японії 
на основі місцевих реліг. вірувань, 
зокрема культу природи і предків; 
пізніше зазнала впливу буддизму 
й конфуціанства, а також хри¬ 
стиянства. 
В пантеоні С. найбільше шануєть¬ 
ся богиня сонця — Аматерасу, що 
офіційно вважалась родоначаль¬ 
ницею япон. мікадо (імператор^. 
Після бурж. революції 1867—68 
С. було проголошено держ. релі¬ 
гією Японії (до 1945), В епоху 
імперіалізму С. став ідеологічним 
обгрунтуванням шовіністичної, мі¬ 
літаристської політики правлячих 
кіл Японії. 
СИН!^ЗІЯ (від грец. ооуооаіа — 
сумісне перебування, угрупован¬ 
ня) — екологічно і просторово ві¬ 
докремлена частина рослинного 
угруповання {фітоценози). Скла¬ 
дається з рослин однієї або кількох 
екологічно близьких життєвих 
форм, іноді С. може становити 
одна популяція. В лісах помірної 
зони виділяють ярусні С. (дерев, 
чагарників, чагарничків тощо), 
епіфітні С. (мохів, водоростей, 
лишайників на стовбурах дерев), 
внутрішньогрунтові С- (мікроор¬ 
ганізмів) та ін. С. наз, також се¬ 
зонні угруповання, що зумовлю¬ 
ють той чи ін. аспект фітоценозу, 
напр. С. ефемерів і ефемероїдів у 
пустелі або напівпустелі. Термін 
«синузія» запропонував нім. гео¬ 
ботанік Г. Гаме 1918. 
СЙНУС (від лат. зіпиз — вигну- 
тість, кривина) у математи- 
ц і — одна з тригонометричних 
функцій, позначається зіп. 
СЙНУСІВ ТЕОРЄМА — теорема 
тригонометрії, згідно з якою дов¬ 
жини сторін будь-якого трикут¬ 
ника пропорційні синусам проти¬ 
лежних кутів: 

а _ Ь _ 6 

зіп А зіп В зіп С ’ 

де а, Ь і с — сторони трикутни¬ 
ка, А, В, С — протилежні цим 
сторонам кути. 
СИНХРОНІЗАТОР — пристрій, 
що забезпечує синхронізацію дії 
частин машин або механізмів. Є 
С. автомобільні (мал.), призна 
чені для безударного вмикання пе¬ 
редач в трансмісіях легкових і 
вантажних автомобілів. Дія таких 
С. грунтується на попередньому 
зрівнюванні кутової швидкості 
шестерень, вільно встановлених на 
веденому валу і зчеплених з шестер¬ 
нями проміжного або ведучого ва¬ 
ла, з кутовою швидкістю самого 
веденого вала коробки передач і на 
наступному жорсткому їх з’єднан¬ 
ні (кутові швидкості зрівнюються 
внаслідок тертя між конічними 
поверхнями шестерні і фрикційно¬ 
го кільця). Розрізн5іють також: С., 
що автоматично вмикають (для па¬ 
ралельної дії) два синхронні гене¬ 

ратори або кілька електр. систем 
змінного струму^ С. звуку і зобра¬ 
ження в кіно 1 телебаченні; С., 
що координують дію основних 
вузлів радіолокаційних станцій, 
тощо. 
СИНХРОНІЗАЦІЯ (від грец. оіЗу- 
Хроуо^ — одночасний) — 1) У 
техніці — приведення двох 
або більше періодично змінюваних 
процесів до синхронності — до точ¬ 
ної взаємної відповідності (одно¬ 
часної чи зі зсувом фаз) періодів 
їхнього перебігу. Має винятково 
важливе значення в енергетиці (С. 
дії генераторів в електроенерг. 
системі), телебаченні (С. теле¬ 
візійних розгорток у передаваль¬ 
них і приймальних телевізійних 
пристроях), кінотехніці (С. фо¬ 
нограми і зображення при вироби, 
фільмів), радіозв’язку (С. сигна¬ 
лів радіопередавачів, що діють 
одночасно на одній частоті), вимі¬ 
рювальній техніці (С. розгорт- 
ки електроннопроменевого осцило¬ 
графа з досліджуваним сигналом) 
тощо. 2) У ф і з і о л о г і ї — поя¬ 
ва на електроенцефалограмі, що 
її записують від головного мозку 
методом електроенцефалографії, 
біоелектричних потенціалів з 
однаковою частотою або фазою. 
СИНХРОНГЯ (від грец. агЗухро- 
уос; — одночасний) — статичний 
аспект лінгвістичного досліджен¬ 
ня мовних елементів і явищ як 
частин системи мовної або вив¬ 
чення співвідношення частин цієї 
системи в один період часу, поза 
їхньою еволюцією. Термін «син¬ 
хронія» як протилежний діахро¬ 
нії запровадив Ф. де Соссюр, 
але синхронічне дослідження мов 
відоме з давнини. Рад. мовознав¬ 
ство розрізняє С. і діахронію й 
виступає за поєднання цих аспек¬ 
тів у лінгвістичних дослідженнях. 

С. В. Семчинський. 

СИНХРОННА ЕЛЕКТРЙЧНА 
МАШЙНА — електрична маши¬ 
на змінного струму, в якій частота 
обертання ротора жорстко по¬ 
в’язана з частотою обертання маг¬ 
нітного поля статора. На роторі 
С. е. м. є обмотка збудження, яка 
живиться постійним струмом, або 
постійні магніти, на статорі С. 
е. м.— обмотка, в якій індукуєть¬ 
ся змінний струм. Іноді на С. е. м. 
невеликої потужності (до 20 кВт) 
обмотку змінного струму розміщу¬ 
ють на роторі, а обмотку збуджен¬ 
ня — на статорі. С. е. м. най¬ 
частіше використовують як син¬ 
хронні генератори (джерела ак¬ 
тивної потужності), синхронні еле¬ 
ктродвигуни (зі сталою частотою 
обертання ротора) і синхронні 
компенсатори (джерела реактив¬ 
ної ПОТУЖНОСТІ). 

СИНХРбННИЙ генератор — 
синхронна електрична машина, 
що діє як змінного струму гене¬ 
ратор. С. г. збуджують від окре¬ 
мого постійного струму генерато¬ 
ра, від випрямляючого пристрою 
(див. Випрямляч струму) або 
постійними магнітами. Розрізня¬ 
ють С. г..: швидкохідні і тихохід¬ 
ні; одно- і трифазні; загальнопром. 
і спец, призначення. Найпошире¬ 
нішими С. г. є турбогенератори і 
гідрогенератори. Потужність С. г. 
— від частин вата до кількох со¬ 
тень мегават. 
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СИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОДВИ- 
Г^Н — синхронна електрична ма¬ 
шина, що діє як змінного струму 
електродвигун. С. е, збуджують 
постійного струму генераторами, 
випрямлячами струму, малопо¬ 
тужні (до 2 кВт) С. е.— переважно 
постійними магнітами. Порівняно 
з асинхронними електродвигуна¬ 
ми у С. е. постійна частота обертан¬ 
ня, вищі коефіцієнти потужності, 
вони здатні витримувати більші 
навантаження. С. е. використо¬ 
вують у пром. установках, систе¬ 
мах автоматики, звукозаписуваль¬ 
них пристроях, кіноапаратурі, по¬ 
бутових приладах та ін. тех. засо¬ 
бах, де потрібна постійна частота 
обертання. Потужність С. е.— 
від частин вата до кількох десят¬ 
ків мегават. 
СИНХРОТРСЗН [відгрец. аіЗухро- 
\од — одночасний і (елек)трон] — 
циклічний резонансний прискорю¬ 
вач електронів; різновид прискорю¬ 
вачів заряджених частинок. При¬ 
скорення в С. відбувається в ви¬ 
сокочастотному змінному електр. 
полі, частота якого залишається 
сталою, і магнітному полі, напру¬ 
женість якого змінюється з часом. 
При постійній частоті прискорюю¬ 
чого поля електрони рухаються по 
орбіті постійного радіуса, тому 
магн. система С. має вигляд кіль¬ 
ця, а вакуумна камера (в середині 
якої розміщене джерело електро¬ 
нів) — кільцевої труби. Граничне 
значення енергії електронів, що 
досягнуто прискоренням цих ча¬ 
стинок в С., дорівнює 5—10 ГеВ. 
Воно обмежується синхротрон¬ 
ним випромінюванням електронів. 
С. застосовують для одержання 
пучка електронів, швидкість яких 
наближається до швидкості світ¬ 
ла, і м’якого рентгенівського про¬ 
міння. 
СИНХРОТРбННЕ ВИПРОМГ- 
НЮВАННЯ , магнітогальмівне ви¬ 
промінювання — випромінювання 
електромагнітних хвиль зарядже¬ 
ними частинками, що рухаються 
в магнітному полі з релятивістсь¬ 
кими швидкостями (сумірними з 
швидкістю світЛа). С. в. зумовле¬ 
не прискоренням, якого набувають 
частинки при викривленні магн. 
полем траєкторії їхнього руху. 
Вперше спостерігалось при русі 
електронів у синхротроні (звідки 
й назва випромінювання). С. в. 
найістотніше для легких частинок 
{електронів та позитронів), ос¬ 
кільки його інтенсивність обер¬ 
нено пропорційна четвертій степе¬ 
ні маси частинки. Втрати енергії 
електронів на С. в. враховуються 
при конструюванні синхротронів. 
С. в. має широкий діапазон частот, 
воно еліптично-поляризоване (див. 
Поляризація світла) і має непе¬ 
рервний спектр (див. Спектри 
оптичні). Випромінювання надно¬ 
вих зірок, квазарів, пульсарів, ра¬ 
діогалактик мають синхротрон¬ 
ну природу, тому з дослідженням 
С. в. пов’язане розв’язання бага¬ 
тьох наук, проблем астрофізики. 
С. в. використовують також при 
вивченні структури твердого тіла. 
СИНХРОФАЗОТРбН (від грец. 
о\іулро\ос — одночасний і фазо¬ 
трон), протонний синхротрон — 
циклічний резонансний прискорю¬ 
вач заряджених частинок (в ос¬ 
новному протонів). Прискорення 

в С. відбувається у високочастот¬ 
ному змінному електричному по¬ 
лі, частота якого не залишається 
сталою, як у синхротроні, а збіль¬ 
шується одночасно із зміною маг¬ 
нітного поля таким чином, щоб 
радіус рівноважної орбіти части¬ 
нок залишався сталим. На Серпу- 
ховському С. протони прискорю¬ 
ються до енергії 76 ГеВ. У сучас¬ 
них С. в кожному циклі приско¬ 
рюються 10**—10*^ частинок. С. 
широко застосовуються у наук, 
дослідженнях з ядерної фізики та 
фізики елементарних частинок. 
СИНХРОЦИКЛОТРбН — те са¬ 
ме, що й фазотрон. 
СИНЦЙТІЙ (від грец. а'^V — ра¬ 
зом і кіЗхо^ — вмістище, тут — клі¬ 
тина) — тип будови тканин тварин¬ 
них організмів. Клітини С. сполу¬ 
чаються цитоплазматичними від¬ 
ростками і утворюють сітчастий 
остов. Сполучення відростків не 
справжнє: вони роз’єднані цито¬ 
плазматичними мембранами. За 
принципом С. побудована мезенхі¬ 
ма, ретикулярна тканина та ін. 
Термін <синцитій> запропонував 
Е. Геккель. 
синцбв Дмитро Матвійович 
[9 (21).ХІ 1867, Вятка, тепер Кі¬ 
ров — 28.1 1946, Харків] — укр. 
рад. математик, акад. АН УРСР 
(з 1939), засл. діяч науки УРСР (з 
1935). Закінчив (1890) Казанський 
ун-т. У 1899—1903 — професор 
Вищого гірничого училища в м. 
Катеринославі (тепер м. Дніпро¬ 
петровськ), з 1903 — Харків, ун-ту. 
З 1944 — директор Н.-д. ін-ту 
математики і механіки Харків, ун¬ 
ту. Осн. наук, праці стосуються 
геом. теорії диференціальних рів¬ 
нянь, а також неголономної ди¬ 
ференціальної геометрії. В геом. 
теорії т. 3. рівнянь Монжа С. за¬ 
провадив поняття асимптотичних 
ліній, ліній кривини 1-го і 2-го 
роду. Займався також питаннями 
викладання математики в серед, 
та вищій школах. З 1906 С. очо¬ 
лював Харківське математичне 
товариство. Депутат Верх. Ради 
УРСР 1-го скликання. Нагородже 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора. 
СИНЦСЗВ Іван Федорович [ЗО.III 
(11.IV) 1845, с. Засілля, тепер Шу- 
мяцького р-ну Смол. обл. РРФСР 
— 9 (22).VII 1914] — вітчизняний 
геолог. Закінчив Казанський ун-т 
(1868). У 1871—1900 — професор 
Новоросійського ун-ту в Одесі, 
пізніше працював гідрогеологом у 
Петербурзі. Наук, праці присвя¬ 
чені стратиграфії й палеонтології 
мезозойських і кайнозойських від¬ 
кладів Поволжя, Пд. України і 
Молдавії. 
СИНіЬК Іван Ілліч (І.У 1866, с. 
Кам’янка, тепер Глибоцького р-ну 
Чернівецької області — 17.УПІ 
1953, с. Рогізна, тепер у скла¬ 
ді м. Чернівців) — український 
письменник. Закінчив Чернівець¬ 
ку гімназію (1882). Працював 
учителем народних шкіл. Перший 
твір — казка <Соколець> (1896). 
Автор збірок новел і нарисів чОб- 
разки з природи» (1897\ чОбраз- 
ки з життя природи» (1899), п’єс 
чМужики» (1901), <Чесна Вероня» 
(1933). В кращих творах С. прав¬ 
диво показав тяжк« життя буко¬ 
винських селян (новели й нариси 
<Село», <Баба», <Братчику, ря¬ 

туй» та ін.). Опублікував ряд ста¬ 
тей на педагогічні теми. З 1905 
редагував перший дитячий журнал 
на Буковині <Ластівка». 

В. М Солоненко. 

СИНІЬХА — річка в межах Кі- 
ровогр. і Микол, областей УРСР, 
ліва притока Пд. Бугу. Довж. 111 
км, площа бас. 16 725 км^. Утворю¬ 
ється злиттям річок Велика Вись і 
Тікич, тече Придніпровською висо¬ 
чиною, місцями порожиста. Жив¬ 
лення переважно снігове. Замер¬ 
зає у грудні, скресає в березні. 
На С. споруджено невеликі ГЕС. 
Воду використовують для тех. і по¬ 
бутового водопостачання, а таколс 
для зрошування. На С.— смт Но- 
воархангельськ і м. Первомайськ 
(у гирлі). 
СИНЮХА (Роїешопіиш) — рід рос¬ 
лин родини синюхових. Листки 
чергові непарноперисті, нижні че¬ 
решкові, верхні сидячі. Квітки 
двостатеві, правильні, поодинокі 
або в гроновидних чи головчастих 
суцвіттях, пурпурні, блакитні, бі¬ 
лі. Плід — коробочка. Бл. 50 ви¬ 
дів, поширених у Пн. і Пд. Амери¬ 
ці, Євразії. В СРСР — 15 видів, 
з них в УРСР — один: С. бла¬ 
китна (Р. соегиіеит), багаторіч¬ 
ник, рюсте на луках, узліссях і 
лісових галявинах, у чагарниках. 
Медонос. Культивують як лікарсь¬ 
ку і декоративну рослину. Корене¬ 
вища і корені містять сапоніни 
(20—30% ), смоли (1,28% ), органіч. 
к-ти, жирні і леткі олії, виготов¬ 
лені з них препарати застосовують 
як відхаркувальний і заспокійли¬ 
вий засоби, при виразковій хво¬ 
робі. А. П. Лебеда. 

СИНІЬХА — синювато-фіолетове 
забарвлення шкіри і слизових обо¬ 
лонок внаслідок зменшення в кро¬ 
ві кількості кисню (оксигемоглобі¬ 
ну), тобто підвищення в ній вмісту 
відновленого гемоглобіну, який має 
темніше забарвлення. С. виникає 
при деяких захворюваннях серця, 
легень, при отруєнні певними от¬ 
рутами. Місцева С. бунає при за¬ 
стої крові у венах (вдавленні пух¬ 
линою, рубцем тощо). С., що з’я¬ 
вилася раптово, може бути озна¬ 
кою гострого порушення крово¬ 
обігу, яке потребує термінового 
лікування. 
СЙНЯ, Токмак-Могила — гора в 
центр, частині Приазовськоі висо¬ 
чини, в межах Запоріз. обл. УРСР, 
на Пн. від верхів’я р. Молочної. 
Вис. 307 м. Складена кристалічни¬ 
ми гірськими породами. 
<СЙНЯ БЛ!^ЗА» — вид радянсь¬ 
кого естрадного театру 20-х років, 
репертуар якого відзначався пла¬ 
катною виразністю і злободенні¬ 
стю. Вперше <С. б.» було створе¬ 
но при Московському ін-ті журна¬ 
лістики (1923), пізніше при робітн. 
клубах та навч. закладах. Програ¬ 
ми <С. б.» будувалися за зразком 
чживої газети»: вони складали¬ 
ся з параду виконавців, що вихо¬ 
дили на сцену в синіх блузах або 
комбінезонах, сатиричних сценок, 
колективної декламації, частівок, 
хорових і танц. номерів. На Украї¬ 
ні були відомі колективи <С. б.»: 
^Вечірній фільтр», <Гарт» (обидва 
— Київ), чТемп» (Харків), ««Про¬ 
жектор» (Артемівськ), чЛенінець» 
(Житомир), <Мотор» (Одеса) та 
ін. У 30-х рр. <С. б.» та <живі газе¬ 
ти» реорганізовано в драм, гурт- 

4СИНЯ БЛУЗА» 

Д. М. Синцов. 

Сииюха блакитна. 
Нижня й верхня части¬ 
ни рослини. 
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Т. І. Синявська. 

П. Ю. Синяговський. 

Синяк. 

Сип білоголовий. 

ки. Творчу манеру <С. 6.» частко¬ 
во успадкували агітбригади. 
Літ.: Казимиров О. А. Народний те¬ 
атр політичної агітації. К., 1977. 

|о. А. Казимиров.]^ 

СИНІВСЬКА Тамара Іллівна 
(н. 6.VII 1943, Москва) — рос. рад. 
співачка (меццо-сопрано), нар. арт. 
СРСР (з 1982). У 1964 закінчила 
муз. уч-ще при Моск. консервато¬ 
рії, 1970 — Держ. ін-т театр, мис¬ 
тецтва ім. А. В. Луначарського. 
З 1964—солістка Великого театру 
СРСР. Партії: Ольга (чЄвгеній 
Онєгін» Чайковського), Кончаківна 
(<Князь Ігор»- Бородіна), Любапіа 
(-«Царева наречена» Римського- 
Корсакова), Мавра (-«Мавра» Стра- 
вінського; -«Ла Скала», Мілан), 
Кармен (однойменна опера Бізе), 
Комісар (-«Оптимістична трагедія» 
Холмінова). Концертна діяльність. 
Нагороджена орденами Трудового 
Червоного Прапора і <3нак Поша¬ 
ни». Премія Ленінського комсо¬ 
молу, 1980. В. С. Мурза. 

СИНІВСЬКИЙ Олекса Наумо- 
вич (5.x 1887, с. Андріївка, тепер 
смт Бердянського р-ну Запоріз. 
обл.— 24.x 1937) — укр. рад. мо¬ 
вознавець. Закінчив Харків, ун-т. 
Професор Харків, ін-ту нар. осві¬ 
ти (з 1920), керівник Діалектоло¬ 
гічної комісії АН УРСР (з 1928), 
зав. відділом діалектології Ін-ту 
мовознавства АН УРСР (з 1930), 
1932—37 був також професором 
Київ, ун-ту та пед. ін-ту. Автор 
шкільних підручників та праць з 
укр. діалектології, граматики, фо¬ 
нетики, орфографії, історії літ. 
мови: -«Спроба звукової характери¬ 
стики літературної української мо¬ 
ви» (1929), <Мова творів Григорія 
Сковороди» (1924), <3 верховин 
нової української літературної 
мови» (1928), <Елементи Шевчен- 
кової мови, їх походження й зна¬ 
чення» (1931), -«Норми української 
літературної мови» (1931) тощо. 
Літ.: Грищенко А. П. Пам’яті видат¬ 
ного мовознавця. «Мовознавство», 
1967, ЛІЬ 6; Жовтобрюх М._А. Визнач¬ 
ний дослідник української мови. «Ук¬ 
раїнська мова і література в школі», 
1967, № 12. М. А. Жовтобрюх. 

СИНЯГбВСЬКИЙ Петро Юхи¬ 
мович [н. 29.V (11.VI) 1906, с. Пе¬ 
трівка, тепер Хорольського р-ну 
Полтав. обл.] — передовик вироби, 
у вугільній пром-сті, шахтар, Герой 
Соціалістичної Праці (1948). Член 
КПРС з 1939. З 1929 працював на 
шахті ім. ХХП з’їзду КПРС (до 
1936 — шахта <Центральна-Ірміне») 
вибійником. 19.IX 1935 С. переви¬ 
щив рекорд видобутку вугілля, 
встановлений О. Г. Стахановим, 
видобувши за зміну 184 т вугілля. 
У 1950 закінчив курси гірничих 
майстрів і працював нач. дільниці 

5. Колектив цієї дільниці не раз 
перевиконував норми видобутку 
вугілля, з 1962 — персональний 
пенсіонер. Наставник молоді. Де¬ 
легат XX—XXII з’їздів КПРС. У 
1956—62 — кандидат у члени 
ЦК КПРС. Делегат ХУІ—XXI з’їз¬ 
дів Компартії України, 1949— 
62 — член її ЦК. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР З—6-го скликань. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 

Л В. Прокопова. 
СИНЯК, дубовик — українська 
назва кількох видів їстівних та 
умовно їстівних грибів з порядку 

болетальних. Цю назву вживають 
як синонім умовно їстівного гриба 
дубовика (Воіеіиз Іигісіиз), який 
характеризується товстом ’ясистою, 
напівкулястою жовтувато- або ко¬ 
ричнювато-бурою, по краю черво¬ 
нуватою шапинкою, яка від доти¬ 
ку синіє. Трубчастий шар, розта¬ 
шований з нижнього боку шапин¬ 
ки, вохряно-червонуватий, з віком 
пурпурово-коричневий, також від 
дотику синіє. Синяками назива¬ 
ють і ін. види грибів цього порядку, 
зокрема умовно їстівний С. зер- 
нистоногий (В. егуїЬгориз), жов¬ 
тий, а згодом оливково-пурпуро¬ 
вий трубчастий шар якого також 
синіє від дотику, як і м’якуш пло¬ 
дового тіла, та їстівний гіропор 
березовий, або синіючий (Суго- 
рогиз суапезсепз), у якого синіє 
від дотику жовтувата, з віком вох¬ 
ряно-коричнювата шапинка, жов¬ 
туватий трубчастий шар та м’я¬ 
куш плодового тіла. І. о. Дудка. 
СИН^К (ЕсЬіиш) — рід рослин 
родини шорстколистих. Одно-, дво- 
або багаторічні шорстковолосисті 
трави. Листки чергові довгастолан- 
цетні або лінійно-ланцетні. Квіт 
ки сині, пурпурові, жовті або бі¬ 
лі, зібрані в густі завитки. Плід 
з 4 горішків. 40 видів, пошир, в 
Європі, Пн. Африці й Зх. Азії. 
В СРСР — 5 ВИДІВ, з них в УРСР — 
4; найпоширеніші: С. звичай¬ 
ний (Е. уці^аге) з синіми квітка¬ 
ми, росте в степах по сухих луках, 
як бур’ян на полях, отруйний; С. 
пурпуровий (Е. гиЬгит; з пурпу¬ 
ровими квітками, росте в степах, 
на лісових галявинах і перелогах, 
у соснових лісах. С.— цінні медо¬ 
носи. 
СИН^К — бальнеологічний ку¬ 
рорт в Закарпатській області 
УРСР. Розташований за 20 км від 
м. Мукачевого в мальовничій, ото¬ 
ченій горами, місцевості, на висоті 
450 м над р. м. Основні лікувальні 
засоби курорту — сірководневі 
сульфатно-кальцієво-натрієві мі¬ 
неральні води, які використову¬ 
ють для ванн. Показання: серце¬ 
во-судинні захворювання, захво¬ 
рювання нервової системи, орга¬ 
нів руху. 
СИНЬОГУБ Сергій Силович 
[1 (ІЗ).ХП 1851, с. Біляївка, те¬ 
пер Вільнянського р-ну Запоріз. 
обл.— 20.x (2.ХІ) 1907, Томськ] — 
революц. народник. З дрібнопо¬ 
місних дворян, з 1871 навчався в 
Петерб. технологічному ін-ті. З 
1872 — член гуртка чайковців. 
Один з перших організаторів ро- 
бітн. гуртків у Петербурзі. В 1873, 
працюючи вчителем у Тверській 
губ., вів народницьку пропаганду 
серед селян. У листопаді того са¬ 
мого року С. заарештовано і ув’яз¬ 
нено в Петропавловську фортецю. 
За <процесом 193-х> (1877—78) 
засуджено до 9 років каторги; від¬ 
бував її на Карі. З 1881 — на посе¬ 
ленні в Читі. С.— автор спогадів 
<Записки чайковця» (вид. 1929), 
революц. віршів. 
СИНЬОЗЕЛбНІ ВбДОРОСТІ 
(СуапорЬуІа) — найстародавніший 
відділ водоростей. Характеризує¬ 
ться прокаріотичною (див. Про¬ 
каріоти) будовою клітин, специ¬ 
фічним комплексом асиміляційних 
пігментів та повною відсутністю 
джгутиків і вієчок. Клітинні 
оболонки С. в. мають пептидоглі- 

кановий шар. Справжніх ядер та 
хроматофорів немає. Мітоз і мейоз 
невідомі. З хлорофілів виявлено 
лише хлорофіл а, з пігментів — 
фікобіліни. 
Індивіди С. в. — одноклітинні 
(кокоїдні) або багатоклітинні (три- 
хомальні), «прості» або колоні¬ 
альні, звичайно мікроскопічні, але 
нерідко утворюють макроскопічні 
з’єднання, синьозелені, оливкува- 
ті та ін., вільноплаваючі або при¬ 
кріплені до субстрату, нерухливі 
або з ковзним рухом. Розмноження 
виключно нестатеве (вегетативне, 
рідше ендо- та екзоспорами), ви¬ 
явлено парасексуальний процес. 
Іноді С. в. без достатніх підстав 
називають ціанобактеріями. Бл. 
2000 видів, що зростають у найріз¬ 
номанітніших водних та позавод- 
них біотопах. С. в. мали істотне 
значення у збагаченні первинної 
атмосфери Землі киснем, беруть 
участь у створенні гірських порід 
та грунтів. Відомі азотфіксзпочі, 
токсичні та їстівні форми. Інтен¬ 
сивний розвиток С. в. у водоймах 
нерідко завдає шкоди комунально¬ 
му та рибному г-ву. Розробляють 
способи раціонального використан¬ 
ня біомаси, створюваної С. в. при 
масовому культивуванні та в час 
«цвітіння» води у водоймах, а та¬ 
кож методи застосування С. в. 
для підвищення родючості грун¬ 
тів. Іл. див. до статті Водорості, 
т. 2, с. 352—353. 

Н. В. Кондратьєва. 
СИП БІЛОГОЛбВИИ (Сурз 
Іиіуцз) — птах род. яструбових 
з групи грифів. Довж. тіла до 
1,28 м, розмах крил до 2,9 м, маса 
до 7 кг. Голова і шия вкриті білим 
пухом, навколо шиї комір з білу¬ 
ватих розсуканих пер. Оперення 
верх, частини вохристо-буре, ниж¬ 
ньої — темніше і рудувате. Великі 
махові і рульові пера чорнувато- 
бурі. Живиться виключно падлом. 
Моногам (див. Моногамія у тва¬ 
рин). Гнізда — на скелях. Кладку 
(в березні) з 1 яйця насиджують 
самець і самка бл. 50 діб. Пошире¬ 
ний в гірських р-нах Пн. Африки, 
Пд. Європи, Центр, і Зх. Азії. 
В СРСР — 2 підвиди, з них в 
УРСР — 1:С. б. звичайний — 
нечисленний осілий гніздовий птах 
Криму. У 19 ст. гніздився на По¬ 
діллі. Включений до Червоної кни¬ 
ги Української РСР. 

В. М. Зубаровський. 

СИПАТ (мовами гінді, урду та пер¬ 
ською сіпахі — воїн, солдат) — 
з серед. 18 ст. до 1947 наймані сол¬ 
дати в Індії, яких вербували з міс¬ 
цевих жителів до колоніальної 
(головним чином — англійської) 
армії. Брали участь у нац.-виз¬ 
вольній боротьбі інд. народу, зо¬ 
крема в Індійському народному 
повстанні 1857—‘>9. 
сипАйське повстання — 
див. Індійське народне повстання 
1857—59. 
СИП АХ Й, спахи, спахії, спаги 
(тур. 5ІраЬі, від перс, сипахи — 
воїн, солдат) — в Османській ім¬ 
перії’. 1) Військ. ленники, ЯКІ 
одержували від султана за службу 
в армії земельні пожалування. 
В 15—16 ст. С. становили осн. 
частину тур. армії. Ін-т С. існував 
до скасування військ.-ленної систе¬ 
ми (1834). 2) Воїни кавалерійських 
загонів, які входили в 15—18 ст. 
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ДО складу регулярного війська, 
що перебувало на зггриманні ту¬ 
рецького уряду. 
СИПУНКУЛГДИ (Зірипсиїісіа) — 
клас безхребетних червоподіб¬ 
них тварин, близьких до кільча¬ 
стих червів. Тіло (довж. від кіль¬ 
кох см до 51 см) несегментоване, 
поділене на хоботок і тулуб. На 
вершині хоботка міститься рото¬ 
вий отвір, оточений віночком ко¬ 
ротких щупальців. травна система 
складається з глотки, серед, і зад¬ 
ньої кишок, анальний отвір знахо¬ 
диться поблизу від переднього кін¬ 
ця тіла. С. мають добре розвине¬ 
ний шкірно-м’язовий мішок. Вто¬ 
ринна порожнина тіла (целом) роз¬ 
ділена поперечною перегородкою 
на 2 частини. Кровоносна система 
відсутня. С.—донні тварини,ведуть 
переважно риючий спосіб життя; 
деякі живуть в черепашках молюс¬ 
ків тощо. Живляться органічними 
рештками, які добувають з грун¬ 
ту. Роздільностатеві. Личинка — 
трохофора. 250 видів, поширені 
майже у всіх морях, найвідоміші 
— РЬазсоІозота таг^агіїасеа, 5іри- 
псиїпз писіиз, РЬазсоІіоп зІготЬі. 
С. вважають реліктовою групою 
тварин, близькою до первинних 
первинноротих, від яких виник¬ 
ли кільчасті черви. Іл. с. 168. 

В. П. Коваль, 
СИПУХА(ТуІо) — рід птахів род. 
сипухових ряду совоподібних. 9 
видів, поширених в жарких, част¬ 
ково й помірних зонах усієї зем¬ 
ної кулі. В СРСР, у т. ч. в УРСР — 
1 вид: сипуха (Туїо аІЬа). 
Довж. тіла 33—39 см, маса 241— 
355 г. Голова порівняно велика 
з різко виявленим білуватим лице¬ 
вим диском майже трикутної фор¬ 
ми. Пір’яних <вушок»« на голові 
немає. Забарвлення спини рудува¬ 
те, горла і черева світліше. Осілий 
птах, гніздиться по населених пунк¬ 
тах на горищах, баштах високих 
будівель тощо, рідше — в лісах, 
кладка в квітні — травні з 6—8 
яєць; насиджує самка ЗО—34 до¬ 
би. Живиться мишовидними гризу¬ 
нами. Викопні рештки відомі по¬ 
чинаючи з міоцену. 
СИР —білково-жировий харч, про¬ 
дукт, який виготовляють з молока 
с.-г. тварин. За поживністю посі¬ 
дає одне з перших місць. Калорій¬ 
ність 100 г С. вищих сортів 1470— 
1680 кдж (350—400 ккал). Містить 
18—27% білків, 19—35% жиру, 
незамінні амінокислоти, міне¬ 
ральні речовини, вітаміни. Виго¬ 
товляють С. зсіданням (сквашуван¬ 
ням) молока з дальшою обрсюкою 
згустка. С. поділяють на сичуж¬ 
ні (сквашування сичужним фер¬ 
ментом) і кисломолочні (молочно¬ 
кислими бактеріями). За товарни¬ 
ми ознаками сичужні С. поділяють 
на тверді, напівтверді (пікант 
ний), м’які, розсольні і переробле¬ 
ні (плавлені). Найчисленнішою є 
група твердих С.: радянський, ро¬ 
сійський, український, голландсь¬ 
кий, чеддер, карпатський та ін. 
Після соління їх витримують пев¬ 
ний час, вони дозрівають і набува¬ 
ють характерного смаку, аромату і 
візерунка. М’які С. (дорогобузь- 
кий, рокфор, мединський) дозріва¬ 
ють з участю молочнокислих бак 
терій, плісені. Так до сирної ма 
си рокфор додають чисту культу 
ру блакитної плісені (пеніциліум) 

С., що дозрівають в розсолі, наз. 
розсольними (бринза, сулугуні та 
ін.). С.— легко перетравний про¬ 
дукт, майже повністю засвоюється 
(95—97%). Відомо бл. 700 видів 
С., в СРСР виготовляють понад 
160 видів. в. Ю. Міцик. 

СИРДАР’ЇНСЬКА бБЛАСТЬ — 
у складі Узб. РСР. Утворена 16.11 
1963. Площа 5,1 тис. км^. Нас. 
481 тис. чол. (на 1.1 1982). Міськ. 
нас.— 31%. Осн. населення — 
узбеки, живуть також росіяни, та- 

С. о. нагороджено орденом Леніна 
(1967). Розтащована переважно в 
пд. частині Голодного степу. З 
Пн. на тер. області заходить 
пустеля Кизилкум. Клімат різ¬ 
ко континентальний. Літо жарке, 
посушливе, зима холодна, мало¬ 
сніжна. Пересічна т-ра січня від 
—6® на Пн. до —2® на Пд., липня 
-Ь27, -і-29®. Опадів 180—220 мм 
на рік. Гол. ріки — Сирдар’я, яка 
протікає на сх. межі області. Тер. 
С. о. проходить Півдснно-Голодно- 
степський канал. Грунти в межах 
Голодного степу сіроземні, при 
зрошенні родючі, на Зх.— солон¬ 
чаки. Рослинність у Голодному сте¬ 
пу ефемерово-полинова та со- 
лянкова. Г-во області багатогалузе¬ 
ве, основу його становить с. г. і тіс¬ 
но з ним пов’язана переробна 
пром-сть. Енергетика представле¬ 
на найбільшою в об’єднаній енер¬ 
госистемі Серед. Азії Сирдар’їнсь¬ 
кою ДРЕС, яка працює на природ- 

Ріка Сирдар’я. 

ному газі, що надходить з Кашка- 
дар. обл. У бавовносіючих районах 
розвивається бавовноочисна, олій¬ 
но-жирова пром-сть. Підприємства 
ін. галузей розміщені в містах 
Гулістані (рем.-мех. завод), Ян- 
гієрі (комбінат буд. матеріалів 
та конструкцій, з-д дренажних 
труб) та ін. Посівна площа (1980) 
268 тис. га, з них 60% — під бавов¬ 
ником. Вирощують також зернові, 
кормові й овоче-баштанні культу¬ 
ри (дині, кавуни). Розводять ве¬ 
лику рогату худобу, свиней, овець 
та кіз, коней, птицю. Область 
перетинає залізнична лінія Таш- 
кент — Красноводськ. Осн. за¬ 
лізничні станції: Хаваст, Сирда¬ 
р’я, Гулістан. Важливе значення 
мають автомоб. перевезення. У С. 
о.— пед. ін-т (м. Сирдар’я), 10 
серед, спец. навч. закладів. 

А. Салгєв. 
СИРДАР’Я — найбільша за дов¬ 
жиною і дрзта за водністю (після 
Амудар’ї) ріка Середньої Азії. 
Тече тер. Узб. РСР, Тадж. РСР і 
Каз. РСР. Утворюється злиттям 
річок Нарину і Карадар’ї. Впадає 
в Аральське м., утворюючи дельту. 
Довж. власне С. 2212 км, від вито¬ 
ку Нарину — 3019 км. Площа бас. 
219 тис. км^. У верхів’ї С. тече 
Ферганською долиною, шир. рі¬ 
чища місцями досягає 1,5—2,5 км. 
Нижче перетинає Фархадські го¬ 
ри і знову виходить на рівнину. 
Гол. притоки: Ахангаран, Чирчик, 
Келес, Арись. Живлення мішане з 
переважанням снігового і льодови¬ 
кового (у верх, частині басейну). 
Пересічна річна витрата води у 
верхів’ї 500 м^/с, поблизу м. Ка- 
залінська — 446 м'^/с. Об’єм стоку 
становить 35,3 км^; осн. частина 
його (75% ) припадає на травень — 
жовтень. С. та її притоки мають 
велике іригаційне значення. Вна¬ 
слідок здійснення комплексу вод- 
ногосп. заходів, спорудження сис¬ 
теми водосховищ (Кайраккумсь- 
кого і Чардаринського на С., Ток- 
тогульського й Учкурганського на 
Нарині, Андижанського на Кара¬ 
дар’ї, Чарвакського на Чирчику 
та ін.), зрошувальних каналів 
{Великий Ферганський канал, Ан- 
дижанський, Пн. і Пд. Ферган¬ 
ські, Південно Голодностепський) 
стік С. повністю зарегульовано. 
На С. споруджено Кайраккум- 
ську і Фархадську ГЕС. Судно¬ 
плавна ріка на окремих ділянках 
до м. Бекабада. Промисел риби. 
На С.— міста Ленінабад, Бека- 
бад, Кзил-Орда. 

В. О. Архипов-Наумов, 

СИРЄНИ (Хєіртіубс) — 1) У гре- 
цькій міфології напівжінки-напш- 
птахи. За Гомеровою <Одіссеєю>, 
жили на острові біля південних 
берегів Італії. Своїм чарівним 
співом вони заманювали море¬ 
плавців до прибережних скель, де 
ті й гинули. Одіссей врятувався 
від чарів С. хитрощами: наказав 
міцно прив’язати себе до щогли, 
а своїм супутникам заліпив вуха 
воском. У відчаї від того, що Одіс¬ 
сей почув їхній спів і залишився 
живий, С. кинулись у море і пе¬ 
ретворилися на скелі. 2) Пере¬ 
носно С.— спокусливі красуні, 
які чарзчоть людей своїм голо¬ 
сом. 
СИРбНІЯ (Зугепіа) — рід рослин 
родини хрестоцвітих. Дворічні 

СИРЕНІЯ 

Синяк звичайний. Верх¬ 
ня частина рослини. 

Сипуха. 

Сирена. 4 ст. до н. е. 
Національний музей. 
Афіни. 
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СИРЕНОВІ 

Я. К. Сиркін. 

В. Я. Сироватко. 

Сиренія сива. Нижня і 
верхня ч^тина росли¬ 
ни та пліл- 

трави з лінійними, черговими лист¬ 
ками. Квітки правильні, двостате¬ 
ві, в довгих китицях; пелюстки 
жовті. Плід — стручок. Бл. 15 
видів, поширених в степових і пів¬ 
нічних пустельних районах Євра¬ 
зії. В СРСР — 7 видів, з них в 
УРСР — 3. Найпоширеніша С. 
сива (5. сапа) — росте по всій 
УРСР на пісках. Трава С. сивої 
містить серцеві глікозиди і викори¬ 
стовується для виготовлення пре¬ 
паратів корглісану і сирюніду, які 
застосовують при серцевій недо¬ 
статності. С. вводиться в промис¬ 
лову культуру. А. П. Лебеда. 

СЙРЕНОВІ (Зігепіісіае) — роди¬ 
на хвостатих земноводних. Тіло 
видовжене, у сирена звича¬ 
йного (5ІГЄП Іасегііпа) зав¬ 
довжки до 70 см. Мають лише 
передні кінцівки з 4 або 3-ма паль¬ 
цями, зовн. зябра, кістки верх, 
щелепи і повіки відсутні. Вважа¬ 
ють, що С.— неотенічна форма 
(див. Неотенія) давніх амбістом, 
В родині 2 роди з трьома видами. 
Поширені у пд.-сх. частині Пн. 
Америки. Зустрічаються у кана 
вах, ставках та болотах. Живлять¬ 
ся водяними безхребетними, іно¬ 
ді дрібною рибою та тритонами. 
Викопні С. відомі починаючи з 
плейстоцену. 
СИРЕНОПОДГБНІ (Зігепіа) — 
ряд водяних ссавців. Тіло (довж. 
сучас. видів до 5,8 м, маса до 350 
кг) масивне, з порівняно невели¬ 
кою головою, товстою рухомою 
шиєю, верхня губа дуже розви¬ 
нена, нагадує своєрідний хобот, 
зуби повністю або частково реду¬ 
ковані, передні кінцівки — ласти 
п’ятипалі, задніх немає, хвостовий 
плавець безскелетннй, горизон¬ 
тальний. Шкіра товста, вкрита 
рідким коротким волоссям. С. на¬ 
селяють мілководні ділянки морів, 
протоки та гирла річок. Трима¬ 
ються поодинці або невеликими 
групами. Рослиноїдні. Сезон¬ 
ність розмноження відсутня. Після 
152—180-денної вагітності самка 
народжує 1 маля. З родини: ла¬ 
мантини, дюгоні та вимерлі мор¬ 
ські корови. Сучас. С. поширені 
в тропічних і субтропічних водах 
Індійського, Атлантичного і сх. 
частині Тихого ок., в бас. річок 
Амазонки, Оріноко та в річках Зх. 
Африки. Промисл. тварини. Дуже 
винищені, подекуди взяті під охо¬ 
рону. Викопні С. відомі починаю¬ 
чи з еоцену АРЕ та Ямайки. Пред¬ 
ками С. вважають наземних зві¬ 
рів, близьких до хоботних, да- 
манів, копитних. о. П. Корнєєв. 

СЙРЕНЬ — річка у Ровен. обл. 
УРСР, ліва притока Горині (бас. 
Дніпра). Довжина 51 км, площа 
бас. 437 км^. Тече Поліською низо¬ 
виною. С.— водоприймач осушу¬ 
вальних систем. 
СИРИНГОМІЄЛГЯ [від грец. 
оОріуІ (оіЗріууо^) — трубка, порож¬ 
нина 1 цоєХбс — спинний мозок] — 
хронічне прогресуюче захворюван 
ня нервової системи людини, що 
характеризується утворенням по¬ 
рожнин в спинному мозку, роз¬ 
рощенням нейроглії, розладами 
чутливості і рухових функцій, 
трофіч. (див. Трофіка нервова) 
порушеннями, в основі С. ле¬ 
жить природжена патологія роз¬ 
витку спинного мозку. Однак на 
виникнення захворювання значно 

впливають травма, інфекція то¬ 
що. Найчастіше на С. хворіють осо¬ 
би, що займаються тяжкою фізич¬ 
ною працею. Перші прояви захво¬ 
рювання з’являються у віці 20— 
40 років. Ознаки: нестерпний біль 
переважно у ділянці шиї, лопаток 
1 рук, який посилюється уночі і 
при охолодженні. Поступово зни¬ 
жується больова і температур¬ 
на чутливість, настають атрофія 
м’язів, парези. Лікування: 
рентгенотерапія, ультразвук, 
іноді ^— хірургічне тощо. 
СИРЙЦЯ — недублена шкіра ви¬ 
чинена з розділеними колагенови¬ 
ми волокнами. Виробляється з 
шкури великої рогатої худоби, 
свиней, верблюдів. Шкури збезвод¬ 
нюють спец, солями, обробляють 
жируючими сумішами, після чого 
піддають мех. обробці. С. відзна¬ 
чається пластичністю. З неї виго¬ 
товляють шорно-сідельні вироби 
(упряж, збрую), приводні паси. 
СЙРКІН Яків Ківович [23.XI 
(5.ХП) 1894, Мінськ — 8.1 1974, 
Москва] — рад. фізикохімік, 
акад. АН СРСР (з 1964). Після 
закінчення (1919) Іваново-Возне- 
сенського політехнічного ін-ту пра¬ 
цював там же. У 1931—74 — зав. 
кафедрою фіз. хімії Моск. ін-ту 
тонкої хім. технології ім. М. В. 
Ломоносова, одночасно (1931— 
52) — зав. (юганізованою ним 
лабораторією будови молекул Фі- 
зикохім. ін-ту ім. Л. Я. Карпова. 
Осн. праці присвячені хім. тер¬ 
модинаміці, хім. кінетиці (реак¬ 
ції у газах і розчинах, використан¬ 
ня мічених атомів, механізми хім. 
реакцій та ін.), а також експери¬ 
ментальному (дипольні моменти, 
магнетохімія і електронний пара¬ 
магнітний рюзонанс тощо) і теоре¬ 
тичному (квантова хімія органіч¬ 
них і неорганічних сполук) вив¬ 
ченню будови молекул. Нагородже¬ 
ний трьома орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1943. 
СИРОВАТКА — річка у Сум. 
обл. УРСР, ліва притока р. Псла 
(бас. Дніпра). Довж. 58 км, пло¬ 
ща бас. 738 км^. Бере початок на 
пд.-зх. схилах Середньоросійсь- 
кої височини. На С. споруджено 
2 невеликі водосховища і З шлюзи- 
регулятори. Воду частково вико¬ 
ристовують для пром. і побуто¬ 
вого водопостачання. 
СИРОВАТКА КРбВІ — рідка 
частина крові, що залишається піс¬ 
ля осадження згустка крові. На 
відміну від плазми крові, вона не 
містить фібриногену. Білки С. к. 
мають видову специфічність і пред¬ 
ставлені переважно альбумінами 
та глобулінами. В глобуліновій 
фракції С. к. містяться антитіла, 
тому С. к. має бактеріолітичну, 
бактерицидну, опсонічну та ком¬ 
плементарну активність. С. к. до 
сліджують з діагностичною метою 
серологічними методами (див. 
Серологічні реакції), а також за¬ 
стосовують у терапевтичних цілях 
(див. Сироватки імунні). 
СИРбВАТКА МОЛбЧНА — про¬ 
дукт, що залишається після вироб¬ 
лення з молока сиру і казеїну. 
Містить 93—94% води, 0,7—1% 
білків (гол. чин. альбумінів і гло¬ 
булінів), 4,5—4,7% вуглеводів (мо¬ 
лочного цукру), 0,04—0,05% жи¬ 
ру, 0,5—0,7% мінеральних солей. 
При сквашуванні молока сичуж¬ 

ним ферментом одержують солод¬ 
ку сироватку, а молочнокислими 
бактеріями — кислу. Солодка С. 
м. поживніша, ніж кисла. 100 кг 
11 містять 11 корм. од. і 0,9 кг 
перетравного протеїну. Осн. кіль¬ 
кість С. м. одержують при вироби, 
сиру. С. м. використовують для 
виготовлення альбумінового моло¬ 
ка, молочного цукру, різних напо¬ 
їв, а також для годівлі та відгодів¬ 
лі свиней. Суха С. м. входить до 
складу замінників молока для мо¬ 
лодняка с.-г. тварин. Див. також 
Корми. в. Ю. Міцик. 

СИРбВАТКИ ІМУННІ — пре¬ 
парати з крові тварин і людини, 
що містять антитіла проти антиге¬ 
нів (збудників захворювань, ан¬ 
тигенів, що містяться в крові і 
тканинах, токсинів, отрут тощо). 
Одержують С. і. шляхом штучної 
імунізації різних тварин (коней, 
кіз, ослів, кролів, морських сви¬ 
нок та ін.) або з крові людей, які 
перехворіли на певні інфекційні 
захворювання. Розрізняють С. і. 
діагностичні, що використовуються 
для серодіагностики, і лікуваль¬ 
но-профілактичні, які застосову¬ 
ються для серотерапії і серопро¬ 
філактики. Звичайно використо¬ 
вують гамма-глобулінову частину 
сироватки, в якій міститься осн. 
частина антитіл. Залежно від виду 
антитіла розрізняють антитоксич¬ 
ні (напр., проти дифтерії, боту¬ 
лізму, гангрени та ін.), антибак¬ 
теріальні (напр., проти сибірки 
та ін.), антивірусні (напр., проти 
грипу, кору та ін.), протизміїні 
(проти отрути різних змій) та 
ін. С. і. можуть бути гетерологіч 
ні (від імунізованих тварин) і го¬ 
мологічні (від імунізованих або 
перехворілих людей). В останні 
роки одержано і знаходять засто¬ 
сування набори антилейкоцитар- 
них сироваток для визначення тка¬ 
нинних (лейкоцитарних) антигенів 
у людини, що має значення при 
підборі донора і реципієнта при 
трансплантації органів і тканин, 
і для вивчення питань з імуногене¬ 
тики. 
У ветеринарії С. 1. застосо¬ 
вують для лікування та профілак¬ 
тики багатьох інфекційних хвороб 
тварин (сибірки, бешихи, дизенте¬ 
рії, колібактеріозу та ін.). У вет. 
лабораторіях С. і. використову¬ 
ють з діагностич. метою для визна¬ 
чення збудників інфекційних хво¬ 
роб та в експеримент, досліджен¬ 
нях. К. Ф. Чернушенко 

(С. і. в медицині). 
СИРОВАТКО Валерія Яківна 
(н. 29.IV 1925, Вінниця) — укр. 
рад. артистка, нар. арт. УРСР 
(з 1974). Після закінчення 1948 
Київ, ін-ту театр, мистецтва ім. І. 
Карпенка-Карого працювала в За¬ 
карпатському укр. муз.-драм, те¬ 
атрі, з 1952 — у Вінницькому укр. 
муз.-драм, театрі ім. М. Садонсь¬ 
кого. Серед ролей — Наталя («Ли- 
мерівна» Панаса Мирного), Люд¬ 
мила (<Мертвий бог» Зарудного), 
Гурмижська (чЛіс» О. Островсь- 
кого), Уляна Павлівна (чРідний 
дім» Шамякіна), Орсіна (««Емі¬ 
лія Галотті» Лессінга), Розіна 
(««Севільський цирульник» Бомар- 
ше). Нагороджена орденом ««Знак 
Пошани». К О Силіна. 

СИРОВАТКОВА ХВОРОБА — 
алергічна реакція організму, що 
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спричинена парентеральним (без¬ 
посередньо в тканиніО введен¬ 
ням, з метою серопрофілактики 
чи лікування, чужорідного білка 
(гол. чином сиооваток імунних). 
В основі розвитку С. X. лежить 
реакція на комплекс антигени 
(білок сироватки) з антитілами, 
що утворилися як відповідь на 
введення чужорідного білка. Вна¬ 
слідок цієї реакції виникає ушкод¬ 
ження стінок дрібних судин, під¬ 
вищується їх проникність і з’яв¬ 
ляються тканинні ушкодження. 
Інкубащйиий період С. х. від 2 
до 12 днів (найчастіше 7—12). 
Ознаки: підвищення т-ри, боліс¬ 
ність на місці введення сироватки, 
поява висипу на всьому тілі, свер¬ 
біж, збільшення лімфатичних вуз¬ 
лів, набряк і біль в суглобах, іно¬ 
ді в серці, можливі мозкові яви¬ 
ща {колапс, непритомність, судо¬ 
роги тощо), порушення функції 
нирок та ін. органів. Перебіг хво¬ 
роби гострий, тривалість від кіль 
кох годин до 2 тижнів, але мож¬ 
ливий хронічний перебіг, з части¬ 
ми регщдивами. Лікування: 
антигістамінні препарати (димед¬ 
рол, супрастин, діазолін, тавегіл), 
препарати кальцію, у тяжких ви¬ 
падках — кортикостероїди. Див. 
також Серотерапія. 

К. Ф. Чернушенко. 

СИРОВИНА — предмети праці, 
які зазнали під її впливом певних 
змін і підлягають дальшій пере¬ 
робці. С. у процесі виробництва 
створює речову основу готової 
продукції або напівфабрикатів. 
За екон. значенням та роллю, яку 
С. виконує у виробничому про¬ 
цесі, вона має багато спільного з 
матеріалами основними. С. по¬ 
діляють на промислову, яку видо¬ 
бувають і виробляють у пром-сті 
та використовують гол. чин. га¬ 
лузі важкої індустрії, і сільсько¬ 
господарську, яку виготовляють 
у галузях с. г. і споживають в ос¬ 
новному галузі легкої і харч, 
пром-сті. Промислова С. 
в свою чергу поділяється на міне¬ 
ральну (руди, вугілля, нафта, 
природні гази, СОЛІ тощо), яку ви¬ 
добувають з надр землі, і штуч¬ 
ну (синтетичні смоли, пластмаси, 
синтетичний каучук тощо), а за 
виробничим призначенням — на 
основну і допоміжну. В деяких 
галузях пром-сті С. поділяється 
на первинну (в металургії — руди, 
в паперовій пром-сті — целюлоза) 
і вторинну (брухт, макулатура). 
Комплексне використання сиро¬ 
вини первинної є важливим дже¬ 
релом розширення сировинної ба¬ 
зи й економГі сусп. нраці. Дедалі 
більшого нар.-госп. значення на¬ 
буває використання вторинної 
сировини, яка за своєю цінністю 
часто не поступається первинній 
С. Сільськогосподар¬ 
ську С. поділяють на С. тварин¬ 
ну (м’ясо, риба, молоко, вовна, 
шкіра тощо) і С. рослинну (зерно¬ 
ві культури, бавсмвна, льон, кар¬ 
топля, цукр. буряки тощо). Під¬ 
вищення якості С.— необхідна 
умова поліпшення тех.-екон. по¬ 
казників діяльності пром. підпри¬ 
ємств. Вартість С. становить пе¬ 
реважну частину вартості пром. 
продукції. В структурі витрат на 
виробн. нродукції в пром-сті СРСР 
частка С., осн. матеріалів і мате 

ріалів допоміжних 1981 становила 
бл. 70%, у т. ч. у легкій і харч, 
пром-сті— понад 85%. Заощаджен¬ 
ня С. і матеріалів—важливий ре¬ 
зерв зниження собівартості про¬ 
дукції. Див. також Матеріальні 
ресурси. М. С. Герасимчук. 

СИРОД>^ТНИИ ПРОЦЕС — ста¬ 
родавній процес одержання заліза 
{криці) безпосередньо з руди спо¬ 
собом її відновлення (див. Віднов¬ 
лення металів). Набув поширення 
прибл. з середини 2-го тис. до н. е. 
Провадився у низьких горнах або 
малих шахтних печах при т-рі 
1100—1350® С. Поступово був за¬ 
мінений продуктивнішим крично¬ 
рудним процесом. 
СИРОЇЖКА (Киззиіа) — рід пла¬ 
стинчастих шапинкових грибів, 
що їх тепер відносять до окремого 
порядку русулальних. Шапинка 
опукло-плеската або ввігнуто-роз- 
простерта, у переважної більшості 
видів яскраво забарвлена — чер¬ 
вона, жовта, зелена, фіолетова, 
рожева. Пластинки дуже крихкі, 
м’якуш плодового тіла солодкий, 
гіркий або пекуче-їдкий, без молоч¬ 
ного соку. Ростуть в різноманітних 
типах лісу. Серед них чимало доб¬ 
рих їстівних грибів; небезпечно 
отруйних видів немає, проте бага¬ 
то видів неїстівних або умовно 
їстівних. До найпоширеніших у 
листяних і хвойних лісах Поліс¬ 
ся та Лісостепу УРСР належать 
такі їстівні види: С. зелена вели¬ 
ка (К. аегидіпеа), С. біла (К. бе- 
Ііса), С. їстівна (К. уезса) та ін. 
С. луската, товстуха (К. уігезсепз) 
також добрий їстівний гриб, росте 
у листяних, переважно дубових 
1 березових, лісах. С. плодоносять 
переважно в кінці літа та восени, 
особливо багато їх, коли серпень 
та вересень вологі і водночас те 
плі. /. О. Дудка. 
СИРОКбМЛЯ (Зугокошіа) Вла- 
дислав (справж. ім’я та прізв.— 
Людвік Кондратович; 29. IX 1823, 
Смольгава, тепер Любанського р-ну 
Мінської обл.— 15.IX 1862, Віль¬ 
нюс) — польс. поет. Дебютував 
1844 віршем <Поштар», відомим у 
перекладі Л. Трефолєва як пісня 
чКогда я на почте служил ямщи- 
ком>. У 1853—61 видав <Гавенди 
та летючі рими» (т. І—6), що від¬ 
значалися антишляхетською спря¬ 
мованістю, простотою мови, близь¬ 
кістю до фольклору. Автор поеми 

««Родовитий Ян Демборог» (1854), 
п’єс «Хатка в лісі» (1855—56), 
«Сільські політики» (1858), «Мож¬ 
новладці й сирота» (1859). Чимало 
віршів С., якого називали сільсь¬ 
ким лірником, стали народними. 
Виступав і як перекладач. У 1863 
в перекладі С. видано «,,Кобзар** 
Тараса Шевченка». Перу С. на¬ 
лежить також «Історія польської 
літератури» (т. 1—2, 1850—52). 

О. І. Сиротенко. Відпочинок. 1927. 
ДМУОМ у Києві. 

Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Антологія польської поезії, т. 1. 
К., 1979; Рос. перек л. — Из- 
бранньїе произведения. М., 1953. 

В. П. Вєдіна. 

СИРОМ’ЛТНИКОВ Сергій Пет¬ 
рович [28. VI (10. VII) 1891, с. 
Курби, тепер ярославського р-ну 
Яросл. обл.— 4.ПІ 1951, Москва] 
— рад. вчений у галузі паровозо¬ 
будування і теплотехніки, акад. 
АН СРСР (з 1943). Член КПРС з 
1946. Закінчив (1917) Моск. вище 
тех. уч-ще, викладав у цьому ж 
вузі. Одночасно працював (1918— 
27) в Експериментальному ін-ті 
шляхів, викладав у вузах Москви. 
Заклав основи наук, проектуван¬ 
ня паровозів. Розробив теорію й 
методику розрахунку теплових 
процесів, а також створив теорію 
топкового процесу паровозних кот¬ 
лів. Нагороджений орденом Лені¬ 
на, іншими орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1943. 
СИРОТИНКО Володимир (літ. 
псевд.— Дід Данило, С. Долов, 
Зуб та ін.; 1892—1941) — укр. 
прснресивний робітничий поет і 
художник у СІЛА. Н. на Чернігів¬ 
щині. Навчався в Київ, худож. 
школі. Перед 1-ю світовою війною 
виїхав до СІІІА, де працював ма- 
ляром-декоратором, а деякий час 
(1919—23) виступав як карикату¬ 
рист і автор гумористично-сатирич¬ 
них віршів у журн. «Молот» 
(Нью-Йорк). З 1920 друкувався 
в газ. «Українські щоденні вісті». 
У віршах С. відображено тяжке 
становище робітників. П’єса «Жер¬ 
тви царизму» (1917)—про бороть¬ 
бу трудящих проти рос. самодер¬ 
жавства. М. М. Тарноеоький. 

СИРОТИНКО Олександр Івано¬ 
вич [10 (22).VI 1897, Ворожба, те¬ 
пер місто Сум. обл.— 16.x 1975, 
Київ] — укр. рад. художник. Член 
КПРС з 1949. В 1913—18 навчався 
в Київ, худож. школі, 1921—27 
— Київ, худож. ін-ті у Ф. Кри- 
чевського. Був членом АХЧУ 
(1928—29) і УМО (1929—31). Тво¬ 
ри: «Відпочинок» (1927), «Родина 
робітника» (1929), «Устим Карма- 
люк» (1938), «На просторі» (1939), 
«Оборона ,, Арсеналу**» (1940), 
«В. І. Ленін у Кремлівському ка¬ 
бінеті» (1947), «Поле» (1949), «Бі¬ 
ля могили Т. Шевченка» (1960), 
«Над Дніпром» (1970). Картини С. 
зберігаються в ДМУОМ у Києві. 
У 1931—34 викладав у Харків, ху¬ 
дож. ін-ті, 1934—69 — в Київ, 
худож. ін-ті (з 1947 — професор). 
Нагороджений орденом «Знак по¬ 
шани». 
СЙРОТИ — 1) Різні категорії 
сільського населення в Давній Ру¬ 
сі. С. називали селян-общинників, 
які ще не втратили особистої сво¬ 
боди, людей, що перебували в осо¬ 
бистій залежності від феодала, 
населення князівських вотчин. 
У кін. 14—15 ст. термін «сироти» 
в актах і грамотах витісняється тер¬ 
міном «селяни», хоч інколи селяни, 
посадські люди та ін. в Рос. д-ві 
називали себе С. і в 16 — на поч. 
18 ст. 2) Діти^ що втратили батьків 
або лише матір чи батька. 
СИРОТИНІ — селище міського 
типу Ворошиловгр. обл. УРСР, 
підпорядковане Сєвєродонецькій 
міськраді, за 4 км від залізнич. 
ст. Переїзна. 1,7 тис. ж. (1982). 
Більшість населення працює на 

СИРОТИНЕ 

С. П. Сиром’ятников, 

Сироїжка їстівна. 



174 
СИРОТИНІН 

М. М. Сиротинін. 

підприємствах Сєвєродонецька. 
Восьмирічна школа, мед. пункт, 
клуб, 6-ка. Засн. у кін. 17 ст., с-ще 
міськ. типу — з 1938. 
СИРОТЙНІН Микола Миколайо¬ 
вич [14 ^26). XI 1896, м. Саратов— 
4.IV 1977, Київ] — укр. рад. па- 
тофізіолог, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1939), акад. АМН СРСР (з 
1957), засл. діяч науки УРСР (з 
1941). Закінчив Саратовський ун-т 
(1924). В 1934—53 працював в 
ін-ті експеримент, біології та пато¬ 
логії М-ва охорони здоров’я 
УРСР, Ін-ті клінічної фізіології 
АН УРСР; в 1950—56 — Ін-ті 
інфекційних захворювань АМН 
СРСР, з 1956 — Ін-ті фізіології 
АН УРСР, одночасно Київ. мед. 
ін-ті. Праці присвячені питанням 
мікробіології, імунології, порів¬ 
няльної патології, історії та мето¬ 
дології медицини. Довів, що з 
еволюційним розвитком організму 
підвищується його чутливість до 
гіпоксії. Премія ім. О. О. Бого¬ 
мольця АН УРСР, 1975.^ 
СИРОТіЬК Микола Йосипович 
[н. 26.VI (9.VII) 1915, с. Теклівка, 
тепер Крижопільського р-ну Війн, 
обл.] — укр. рад. літературозна¬ 
вець і прозаїк. Член КПРС з 
1943. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив Одес. ун-т (1941). 
Працював науковцем в Ін-ті літе¬ 
ратури ім. Т. Г. Шевченка АН 
УРСР, викладачем Київ, ун-ту. 
Досліджує питання історії укр. 
рад. л-ри. Автор літературознав¬ 
чих праць чМикола Трублаїні» 
(1956). ^Українська історична про¬ 
за за 4о років» (1958), <Іван Мики- 
тенко» (1959), <Український радян¬ 
ський історичний роман» (1962), 
чЗінаїда Тулуб» (1968), <Живий 
перегук епох і народів» (1981). 
Видав зб. оповідань <На дорогах 
тернистих» (1961), історико-біогра¬ 
фічні повісті «Сестра» (1960), 
«Серце кликало» (1971), романи 
«Побратався сокіл» (1964), «Забі¬ 
ліли сніги» (1970), «На крутозла- 
мі» (1980). Л. М. Коваленко. 
СИРТИ (тюрк, сирт — височина) — 
1) Плескаті чи хвилясті поверхні 
на Тянь-Шані, розташовані на 
вис. 3500—4000 м. Є залишками 
поверхонь вирівнювання, що за¬ 
знали в новітній час піднять та 
ерозійного (див. Ерозія в геології) 
розчленування. 2) Широкі, роз¬ 
членовані ерозією вододільні по¬ 
верхні на Сх. і Пд. Сх. Європ. 
частини СРСР (напр., Общий 
Сирт). 
СИРХАКПХА, сирхак (букв.— 
угруповання реальних наук) — 
прогресивна течія суспільної дум¬ 
ки в Кореї з кін. 16 до початку 
19 ст. Виникла як критичний і ре¬ 
форматорський напрям, що боров¬ 
ся проти схоластики конфуціан¬ 
ства шляхом пропаганди справж¬ 
ніх, або реальних, знань (сирхак). 
Представники С. (Лю Хен Вон, Лі 
1к та ін.) були прихильниками со- 
ціально-екон. реформ, підкреслю¬ 
вали необхідність розвитку реаль¬ 
них, пов’язаних з життям наук, 
висловлювалися за поширення в 
країні передових наук, знань, у 
т. ч. й запозичених з ін. країн. 
Ідеї С. відіграли суттєву роль 
у формуванні бурж. ідеології в 
Кореї. 
систем загальна ТЕбРІЯ — 
галузь знань, пов’язана з вивчен¬ 

ням філософських, науково-тех¬ 
нічних і прикладних проблем ана¬ 
ліз}^ й синтезу складних систем 
довільної природи. Ставить перед 
собою мету розкрити заг. законо¬ 
мірності в системах, базуючись на 
аналогічності процесів, які від¬ 
буваються у них. С. 3. т. дослід¬ 
жує: співвідношення частини й 
цілого; ефект цілісності] структу¬ 
ру й поведінку (в т. ч. цілеспрямо¬ 
вану) систем; задачі самоорганіза¬ 
ції, адаптації, керованості та ін. 
Згідно з поглядами засновника 
С. 3. т. амер. біолога Л. Берталан- 
фі (н. 1901), до її теор. частини 
включають кібернетику, інфор¬ 
мації теорію, ігор теорію, теорію 
рішень, топологію, множин тео¬ 
рію, графів теорію, автоматів 
теорію, масового обслуговування 
теорію та ін., а до прикладної — 
системотехніку, операцій дослід¬ 
ження й інженерну психологію. 
Конкретний розвиток одержала 
С. 3. т. у вузькому розумінні, яка 
наз. абстрактною теорією систем 
(АТС). АТС дає заг. знання про 
природу та види систем, вводить 
ряд системних понять, дає змогу 
здійснювати якісний аналіз систем. 
Звичайно при дослідженнях йдзггь 
від вищого рівня абстракції до 
нижчого, напр. від символічного 
або, інакше, лінгвістичного, до 
теоретико-множинного, далі до 
абстрактно-алгебраїчного, тополо¬ 
гічного і т. д . Високий ступінь фор¬ 
малізації й абстрагування, власти¬ 
вий АТС, дає змогу пояснити з 
заг. позицій відомі факти і поло¬ 
ження, знайти єдність у системах 
найрізноманітнішої природи. 
Виникла С. 3. т. у 30-х рр. 20 ст.; 
активний її розвиток почався в 
серед. 50-х рр. В США, Японії, 
СРСР, Польщі, Болгарії та ін. 
країнах створено н.-д. центри си¬ 
стемних досліджень, видаються 
журнали, щорічники, проводяться 
з’їзди та конференції. АН СРСР з 
1969 видає щорічник «Системнне 
исследования». 
Літ.: Исследования по общей теории 
систем. М., 1969; Енциклопедія кі¬ 
бернетики, т. 2. К., 1973; Калман Р., 
Фалб П., Арбиб М. Очерки по мате- 
матической теории систем. Пер. с англ. 
М., 1971. В. І. Скурихін 

СИСТЕМА (від грец. аіЗахтща — 
поєднання, устрій, утворення) — 
сукупність якісно визначених еле¬ 
ментів (зміст С.), між якими іс¬ 
нує закономірний зв’язок чи вза¬ 
ємодія (структура С.). Найваж¬ 
ливішими рисами С. є її роз¬ 
членованість і цілісність. Природа 
складових елементів і характер 
структури С. можзггь бути найріз¬ 
номанітнішими. С. утворюють ок¬ 
ремі тіла, явища, процеси, що вза¬ 
ємодіють між собою, обмінюються 
енергією або виконують спільну 
функцію, а також окремі думки, 
наук, положення, галузі знання, 
між елементами яких встановлю¬ 
ються відношення вивідності, під¬ 
порядкування, послідовності тощо. 
Окремі предмети та явища можзггь 
являти собою ієрархії С. Водно¬ 
час предмет, що сам є С., може 
виступати елементом С. вищого 
рівня. Відповідно до характеру 
елементів і структзфи виділяють 
різні види С. Найпоширенішим є 
поділ систем на матеріальні, шо 
існзчоть в об’єктивній реальності, 

та ідеальні, що відображають об’¬ 
єктивний світ і є виразом людської 
свідомості. Матеріальні С. вклю¬ 
чають в себе С. неорганічної при¬ 
роди (фіз., геол., хім. та ін.) і 
живі С. (клітини, найпростіші і 
високорозвинені організми, попу¬ 
ляції, біол. види, екологічні си¬ 
стеми). Особливим класом ма- 
тер. С. є соціальні С. (сім’я, вироб¬ 
ничий колектив, держ.-політ. С., 
суспільно-економічна формація). 
Ідеальними С. є поняття, гіпотези, 
теорії, лінгвістичні та логічні по¬ 
будови тощо, в сучас. науці до¬ 
слідження С. різних видів і класів 
проводиться в межах системного 
аналізу, різних спец, теорій С., у 
кібернетиці, системотехніці то¬ 
що. ^ П- Ф- Йолон. 
СИСТЕМА ВГДЛІКУ — група 
незмінно розташованих одне щодо 
одного тіл (тіло), з якими (яким) 
пов’язані системи координат і 
відліку часу, по відношенню до 
яких (якого) вивчають рух даного 
тіла. Часто з С. в. пов’язують пря¬ 
мокутну декартову систему коор¬ 
динат. Розрізняють неінерціальні 
С. в., тобто системи, що рухаються 
з прискоренням або обертаються, 
та інерціальні системи відліку. 

А. М. Федорченко 

СИСТ£МА геологічна — ос¬ 
новний підрозділ стратиграфічної 
шкали. Включає комплекс гірсь¬ 
ких порід, що утворилися протягом 
геол. періоду (див. Період у геоло¬ 
гії). С. г. є складовою частиною 
групи (див. Гртіа в геології) і поді¬ 
ляється на відділи. С. г. має ту 
саму назву, що й геол. період, напр. 
крейдовий період і крейдова си¬ 
стема. 
СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА — 
комплекс взаємопов’язаних науко¬ 
во обгрунтованих агротехнічних, 
меліоративних та організаційно- 
господарських заходів, що забез¬ 
печують одержання з одиниці пло¬ 
щі максимальної кількості сіль¬ 
ськогосподарської продукції висо¬ 
кої якості при найменших затратах 
праці і коштів; раціональне вико¬ 
ристання земель г-ва і підвищення 
родючості грунту. В цьому комп¬ 
лексі є заходи загальні, обо¬ 
в’язкові для всіх С. 3. (агротехніч¬ 
на організація території та система 
сівозмін; система обробітку грунту 
і система удобрення] боротьба з 
бур’янами, хворобами і шкідника¬ 
ми с.-г. культур; насінництво] за¬ 
хист від ерозії грунту), й зо¬ 
нальні, що їх застосовують ли¬ 
ше в окремих природно-економіч¬ 
них р-нах {зрошення, осушення зе¬ 
мель, вапнування грунту] гіпсу¬ 
вання грунту] ство]рення полеза¬ 
хисних лісових насаджень). С. з. 
грунтується саме на комплексі цих 
заходів, розроблених наукою і під¬ 
тверджених передовим досвідом. 
Оскільки наука й практика без¬ 
перервно прогресують, не зали¬ 
шається незмінною і С. 3., вона 
постійно вдосконалюється. 
Відомі примітивні, екстенсивні, пе¬ 
рехідні та інтенсивні С. з. До при¬ 
мітивних С. 3. належать: за¬ 
лежна С. 3., яка виникла на пер¬ 
ших ступенях розвитку землероб¬ 
ства і полягала в тому, що рослини 
вирощували на одному місці три¬ 
валий час, а потім поле залишали 
і починали обробляти незаймані 
ділянки (цілину); вирубно-вогне- 



ва С. 3. (була тоді в лісових райо¬ 
нах), за якої нові ділянки освою¬ 
вались після вирубування чи спа¬ 
лювання лісу; перелогова (в лісо¬ 
вих р-нах — лісопільна) С. з.— 
виснажені площі залишали без 
обробітку на 10—15 і більше років, 
а потім знову розорювали їх. 
На зміну примітивним системам 
(що тривали в Росії до 15—16 ст., 
а в деяких Тї районах — до кінця 
19 ст.) прийшли екстенсивні 
С. 3. (багатопільно-трав’яна і паро¬ 
ва). За цих С. 3. для відновлення 
родючості грунту запроваджували 
пар, вирощування трав тощо. При 
багатопільно-трав’яній С. з. 50% 
угідь займають зернові і 50% — 
природні або сіяні трави на сіно 
та випасання. Парова С. з. як три¬ 
пілля {пар — озимина — ярина) 
існувала на теперішній території 
Радянського Союзу, зокрема в пів¬ 
денній смузі — до Великої Жов¬ 
тневої соціалістич. революції. До 
перехідних С. 3. відносять 
поліпшену зернову і травопільну. 
Поліпшена зернова С. з. виникла 
на основі трансформації парової 
системи — в пн. р-нах за рахунок 
польового травосіяння (зернотра- 
в’яна сівозміна); в р-нах, де ви¬ 
рощують технічні культури, в сі¬ 
возміну включали цукр. буряки, 
соняшник, картоплю (парозернова 
С. 3. перетворювалась на зерново- 
паропросапну). Як відміну поліп¬ 
шеної зернової С. 3. вважають 
сидеральну систему (див. Сидера¬ 
ція). 
В 30-і рр. у багатьох р-нах СРСР 
широко впроваджували травопіль¬ 
ну С. 3., розроблену В. Р. Вільям- 
сом. Значна роль у цій системі для 
відновлення структури грунту і 
поліпшення його родючості відво 
дилась багаторічним бобовим і зла¬ 
ковим травам, ряду прогресивних 
заходів агротехніки. Однак окремі 
теоретичні положення і ре^сомен- 
дації травопільної С. з. (вимоги 
посіву у польових сівозмінах тіль¬ 
ки бобово-злакових сумішок, запе¬ 
речення посіву озимих по травах 
тощо) були помилковими. Тому на 
практиці травопільна С. з. вияви¬ 
лась неспроможною. До інтен¬ 
сивних С. 3. належать плодо¬ 
змінна система землеробства (зер- 
ново-трав’“яно-просапна), просапна 
та ін., що відповідають вимогам 
науково обгрунтованих сівозмін. 
Про інтенсивні С. 3. див. в ст. Сі¬ 
возміна. 
В СРСР, в т. ч. на Україні, залеж¬ 
но від природно-економіч. умов 
і планових завдань агропромисло¬ 
вого комплексу по надійному за¬ 
безпеченню країни продовольством 
і с.-г. сировиною, що визначають 
спеціалізацію виробництва в с. г., 
в колгоспах і радгоспах застосо¬ 
вують різні сучасні інтенсивні С. з. 
На Україні вони розроблені нау¬ 
ковцями для трьох основних зон: 
Полісся, Лісостепу та Степу. Для 
р-нів, де поширена вітрова ерозія, 
розроблено ефективну С. 3., в 
основі якої — плоскорізальний та 
мінімальний обробіток грунту. Ця 
С. 3. поширюється і в степових 
та ін. р-нах України. В конкретних 
умовах окремих зон СРСР, в т. ч. 
1 України, розробляють і впровад¬ 
жують ін. специфічні види сучас¬ 
них інтенсивних систем землероб¬ 
ства. 

Літ.: Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К.. 1981; Почвозащитное земледелие. 
М., 1975; Нарциссов В. П. Научньїе 
основьі систем земледелия. М., 1982; 
Щербак И. Е. Почвозащитная техно- 
логия воздельївания зерновьіх куль¬ 
тур в южньїх районах Украиньї. М., 
1979; Рубін С. С., Михаловський 
А. Г., Ступаков В. П. Землеробство. 
К., 1980; Моргун Ф. Т. Обработка 
почвьі и урожай. М., 1981. Див. також 
літ. до ст. Агротехніка. 

. ^ С. С. Рубін. 
СИСТЕМА «ЛЮДЙНА—МАШЙ- 
НА», людино-машинна система, 
ергатична система — система уп¬ 
равління, в якій одна чи кілька 
осіб взаємодіють з технічним при¬ 
строєм. Прикладами С. <л.— м.» 
є системи управління різними ди¬ 
намічними об’єктами з участю лю¬ 
дини, системи диспетчерського ке¬ 
рування заводами, аеропортами 
тощо. Останнім часом в машинну 
частину С. <л.—м.>. дедалі частіше 
включають пристрої кібернетичної 
техніки, окремі електронні обчис¬ 
лювальні машини або обчислю¬ 
вальні системи. Людина-оператор 
звичайно взаємодіє з ЕОМ в ре¬ 
жимі діалогу, який характеризу¬ 
ється поєднанням самостійної ро¬ 
боти користувача з керуванням си¬ 
стемою його діяльності при роз¬ 
в’язуванні задач певного класу. 
Для проектування С.<л.—м.» роз¬ 
робляють моделі, що дають змогу 
описувати складні людино-машин- 
ні алгоритми розв’язування задач. 
Реалізують ці алгоритми за допо¬ 
могою спец, пакетів прикладних 
програм (див. Програм пакети). 
В С.<л.—м.» на основі досягнень 
інженерної психології застосову¬ 
ють візуальний і аудіовізуальний 
обмін інформацією, при якому 
машина розпізнає (див. Розпізна¬ 
вання образів) й усні повідомлен¬ 
ня людини, а також генерує від¬ 
повіді як у звуковій, так і у ві¬ 
зуальній формі. Див. також Ерго¬ 
номіка, Зворотний зв'язок. Кі¬ 
бернетика технічна. 

^ р. М. Довгялло. 
СИСТЕМА МАШЙН у с і л ь с ь - 
кому господарстві — 
науково обгрунтований комплекс 
машин, що забезпечує механізацію 
всіх процесів у сільськогосподар¬ 
ському виробництві при наймен¬ 
ших затратах праці і коштів. С. м. 
розробляють для галузей вироби. 
1 грунтово-кліматич. зон країни 
відповідно до економічних і агро- 
тех. вимог технології вирощування 
і збирання с.-г. культур та вироб¬ 
ничих процесів у тваринництві. 
В СРСР розробляють С. м. на п’я¬ 
тирічний та десятирічний строки, 
що є планом, згідно з яким прово¬ 
дять модернізацію існуючих та 
розробку нових машин. Уперше 
в Рад. країні С. м. було розробле¬ 
но на 1955—60 для 8 грунтово-клі¬ 
матичних зон. С. м. весь час удо¬ 
сконалюють згідно з останніми 
досягненнями науки й техніки. 
На її основі розр(ЮЛ5іють нормати¬ 
ви комплектування машинно-трак¬ 
торного парку колгоспів і радгос¬ 
пів. Це сприяє зміцненню мате¬ 
ріально-технічної бази с. г., яка 
забезпечує впровадження індуст¬ 
ріальних технологій виробництва 
с.-г. продукції. С. м. на одинадця¬ 
ту (1981—85) і наступні п’яти¬ 
річки розроблена з урахуванням 
< Основних напрямів економічно¬ 
го і соціального розвитку СРСР 

на 1981—1985 роки і на період до 
1990 року». Ця С. м. включає 
1269 типорозмірів машин для рос¬ 
линництва та 1055 — для тварин¬ 
ництва і має забезпечити вико¬ 
нання накреслених XXVI з’їздом 
КПРС завдань щодо розвитку 
агропромислового комплексу. 

^ ^ В. Р. Губко. 
СИСТЕМА МбВНА — цілісна 
впорядкована сукупність взаємо¬ 
пов’язаних структурними відно¬ 
шеннями мовних елементів, яка 
перебуває в постійних функціо¬ 
нальних зв’язках із середовищем. 
С. м. належить до соціальних 
систем, завжди перебуває в русі 
й розвитку, взаємодіє з ін. сис¬ 
темами. Вона існує реально, ли¬ 
ше відображаючись у свідомості. 
Спроби представників структу¬ 
ралізму замінити дійсну природу 
С. м. суто абстрактними уявлен¬ 
нями про неї виявились неконст¬ 
руктивними. Маючи ієрархічну 
будову, С. м. поділяється на ряд 
взаємопов’язаних підсистем (див. 
Рівні мови): фонологічну, морфо¬ 
логічну, синтаксичну, словотвір¬ 
ну, лексичну, семантичну тощо, 
їх іноді розглядають як часткові 
системи, а всю С. м.— як систему 
систем. 
Літ.: Мельничук О. С. Розвиток мо¬ 
ви як реальної системи. 4Мовознав¬ 
ство», 1981, № 2; Русанівський В. М. 
Марксистсько-ленінська методологія 
вивчення лінгвістичних об’єктів. «Мо¬ 
вознавство». 1980, № 6. 

^ Ю. О. Жлуктенко. 
СИСТЕМА МОНОМУ клеАр- 
НИХ ФАГОЦЙТІВ, система ак¬ 
тивних макрофагів — сукупність 
популяцій клітин гол. чин. хребет¬ 
них тварин і людини, об’єднаних 
за здатністю до поглинання і пере¬ 
травлювання чужорідних організ¬ 
мові матеріалів (див. Фагоцитоз). 
За класифікацією Всесвіт, орг-ції 
охорони здоров’я термін «С. м. 
ф.» введено замість терміна єре¬ 
тику ло-ендотеліальна система». 
Однак останній у сучас. наук, л-рі 
продовжує вживатися. У процесі 
еволюції С. м. ф. ускладнюється 
з ускладненням організації тва¬ 
ринного світу: від одиночної клі¬ 
тини до популяцій фагоцитуючих 
клітин різного походження (клі¬ 
тини кісткового мозку, печінки, 
селезінки тощо). 
у найпростіших С. м. ф. відсутня, 
а здатні до фагоцитозу клітини 
виконують комбіновану функцію 
захисту і добування їжі (амеба). 
У первинних багатоклітинних без¬ 
хребетних кишковопорожнинних 
(напр., губки) функції С. м. ф. 
виконують археоцити і ко- 
леноцити, які здатні погли¬ 
нати, напр., частинки туші, кар¬ 
міну і еритроцити щодини. В 
еволюційному плані ці клітини у 
губок являють собою перші само¬ 
стійні фагоцитуючі одиниці. У кру¬ 
глого мор. молюска циркулюють 
вільні (здатні активно пересува¬ 
тися) макрофаги — гемоцити. 
С. м. ф. членистоногих є вже ефек¬ 
тивною фагоцитуючою системою. 
Представлена лімфоцитами та ін. 
лейкоцитами, сфероносними п е - 
рикардіальними клі¬ 
тинами і клітинами 
жирового шару. У люди¬ 
ни до С. м. ф. належать популя¬ 
ції клітин кісткомозкового похо¬ 
дження—промоноцити й моноцити 
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кістковото мозку; моноцити крові 
й макрофаги: вільні— гістіоци- 
ти, абю макрофаги сполучної тка¬ 
нини, макрофаги серозних порож¬ 
нин, запальних ексудатів, альве¬ 
ол легень, та фіксовані—макрофа¬ 
ги печінки, селезінки, кісткового 
мозку, лімфатич. вузлів, центр, 
нервової системи, плаценти. С. м. 
ф. реалізує перший етап захисту 
організму від шкідливої дії віру¬ 
сів, бактерій і т. п.; формує всі 
види імунітету (антимікробний, 
трансплантаційний, протипухлин¬ 
ний), тому що клітини, які входять 
до складу С. м. ф., продукують 
елементи, необхідні для підтри¬ 
мання нормальної активності іму- 
нокомпетентних клітин (лімфоци¬ 
тів); видаляє чужорідні частин¬ 
ки, руйнує мікроорганізми і рако¬ 
ві клітини; поглинає і перероб¬ 
ляє антигени; секретує речовини 
(напр., лізоцим, інтерферон\ 
яким властива бактерицидна дія. 
Від активності С. м. ф. значною 
мірою залежить перебіг будь-яко¬ 
го запального процесу. У вивчен¬ 
ні С. м. ф. важливе значення ма¬ 
ли праці І. І. Мечникова, О. О. 
Богомольця та інших. 

^ Н. М. Бережна. 
СИСТЄМА НАРбДНОТ ОСВІТИ 
— див. Народна освіта. 
СИСТЕМА ОДИНЙЦЬ фізичних 
величин — сукупність одиниць 
фізичних величин, в якій похідні 
одиниці пов’язані з основними оди¬ 
ницями співвідношеннями, що ві¬ 
дображають взаємозв’язок між 
фіз. величинами, який існує в 
природі. Прикладами С. о. єГаус 
са система одиниць. Міжнародна 
система одиниць (СІ), метрична 
система мір, МКСА система 
одиниць, СГС система одиниць 
та ін. В атомній фізиці і кванто¬ 
вій електродинаміці набули по¬ 
ширення т. 3. природні С. о., в 
яких осн. фізичні сталі (зокрема, 
швидкість світла у вакуумі. 
Планка стала тощо) прирівнюють 
до одиниці (див. напр., Хартрі 
система одиниць). Створення С. о. 
запропонував (1832) К. Ф. Гаусе. 
Літ.: Обозначения, едишіцьі измере- 
ния и терминология в физике.— Сиву- 
хин Д. В. О международной системе 
физических величин. «Успехи физи- 
ческих наук», 1979, т. 129, в. 2. 

Г. Л. Фсиїько. 
СИСТЕМА ПРАВА — внутрішня 
будова права, яка полетає в єднос¬ 
ті й узгодженості гюрм права, вста¬ 
новлених певною державою, і в 
поділі їх за галузями права та 
інститутами права. Єдність норм 
зумовлюється тим, що вони визна¬ 
чаються, в кінцевому підсумку, 
єдиним екон. базисом суспільства 
(див. Базис і надбудова), виража¬ 
ють волю одного — пануючого 
класу (в розвинутому соціалістич¬ 
ному суспільстві — всього народу), 
встановлюються однією організа¬ 
цією — державою. Поділ норм 
за галузями зумовлюється предме¬ 
том регулювання (особливостями 
певної сфери відносин, регламен¬ 
тованих правом) та методом регу¬ 
лювання (специфічним способом 
держ. впливу на поведінку суб'єк¬ 
тів права, який проявляється у 
специфічних властивостях норм). 
С. п. має об’єктивний характер, ос¬ 
кільки визначається закономірно¬ 
стями суспільства, соціально-кла¬ 
совим типсмуі відповідної д-ви і 

права. Тому кожному типу права 
властива своя С. п. В соціалістич¬ 
ному суспільстві С. п. відзначаєть¬ 
ся особливою узгодженістю норм 
права та динамізмом. Рад. С. п. 
включає такі галузі права: держ., 
адм., зем., фінанс., трудове, кол¬ 
госпне, цивільне, сімейне, кри¬ 
мінальне, цивільно-процесуальне, 
кримінально-процесуальне. З роз¬ 
витком суспільства в рад. С. п. 
формуються нові галузі права: 
соціального забезпечення, приро¬ 
доохоронне, житлове та ін. С. п. 
є основою для визначення меж 
правового регулювання для си¬ 
стематизації законодавства та 
застосування норм до певних жит¬ 
тєвих ситуацій. 
Літ.: Марксистско-ленинская общая 
теория государства и права. Социали- 
стическое право. М., 1973; Алексеев 
С. С. Структура советского права. 
М., 1975. П. М. Рабінович. 

СИСТЕМА УДбБРЕННЯ — нау¬ 
ково обгрунтований, багаторічний 
(складений на ротацію сівозміни) 
план внесення органічних і міне¬ 
ральних добрив під сільськогоспо¬ 
дарські культури відповідно до 
грунтово-кліматичних умов. С. у. 
в сівозміні — складова частина 
системи землеробства, системи 
ведення г-ва. Осн. мета С. у. — 
одержання запланованих врожаїв 
при високій ефективності засто¬ 
сування добрив, підвищенні про¬ 
дуктивності праці і родючості 
грунту. Застосування добрив не¬ 
обхідно поєднувати з комплексом 
всіх організаційно-господарських 
та а^отех. заходів, спрямованих 
на підвищення врожайності й по¬ 
ліпшення якості одержуваної про¬ 
дукції при одночасному зниженні 
її собівартості, на виконання зав¬ 
дань атопромислового комплексу 
по заоезпеченню країни продо¬ 
вольством і с.-г. сировиною. Ос¬ 
новними ланками при розробці 
С. у. в г-ві є: аналіз результатів 
і перспектив госп. діяльності с.-г. 
підприємства (виробнича спеціалі¬ 
зація, планові завдання держави 
по виходу товарної продукції, план 
врожайності по культурах, струк¬ 
тура с.-г. угідь і посівних площ, 
сівозміна і т. д.); оцінка кліматич¬ 
них і грунтових умов, рівня потен¬ 
ціальної і актуальної рюдючості 
грунту г-ва за даними грунтово- 
агрохім. обстеження; передбачен¬ 
ня заходів щодо максимального 
нагромадження гною, різних ком- 
постів і ін. органіч. добрив, пра¬ 
вильного зберігання їх і викори¬ 
стання; поєднання органіч. і міне¬ 
ральних добрив, а також хімічних 
заходів меліорації грунтів, місце 
і послідовність їх застосування у 
сівозміні; планування будівництва 
гноєсховищ і приміщень для збері¬ 
гання мінеральних добрив, заве¬ 
зення спец, тукових машин і зна¬ 
рядь; розроблення організаційних 
заходів щодо використання добрив. 
Літ.: Гулякин И. В. Система приме- 
нения удобрений. М., 1977: Саженно 
В. І. Агрохімічна служба в сільсько¬ 
му господарстві республіки. К., 1981; 
Смирнов П. М., Муравин 3. А. Агро- 
химия. М., 1981. Див. також літ. до 
ст. Агротехніка. У. М. Даеиденко. 

система управління сус¬ 
пільним виробництвом — система, 
в якій реалізуються функції уп¬ 
равління процесами виробництва, 
розподілу, обміну і споживання 

матеріальних благ (продуктів і пос¬ 
луг). С. у. сусгі. вироби, прита¬ 
манна тільки соціалізму. За умов 
капіталізму свідоме управління 
вироби, обмежене рамками 
ватних підприємств (корпорацій), 
а гол. регулятором сусп. вироби, 
виступає стихійний механізм раан- 
ку. Це властиве і державно-моно¬ 
полістичному капіталізму, незва¬ 
жаючи на зростаюче втручання 
д-ви в економіку. Соціалістична 
сусп. власність на засоби вироб¬ 
ництва зумовлює необхідність і 
можливість створення системи сві¬ 
домого, планомірного регулювання 
сусп. вироби, з єдиного центру 
відповідно до об’єктивних законів 
і мети екон. розвитку. С. у. сусп. 
вироби, реалізує принципи демо¬ 
кратичного центрстізму, плано¬ 
мірності, поєднання адм. важелів 
з економічним (госпрозрахунко¬ 
вим) механізмом, програмного під¬ 
ходу, об’єднуючи в собі правові 
норми, директивні показники (зав¬ 
дання д-ви щодо обсягу, номенкла¬ 
тури, якості продукції, ціни, за¬ 
робітної плати, платежів, подат¬ 
ків). Планування в С. у. сусп. 
вироби, утворює центр, ланку. 
Однак розробка планів — лише 
один з етапів управління, яке 
включає також контроль за вико¬ 
нанням планів, організацію праці, 
взаємодію галузей і підприємств, 
оперативне управління виробни- 
чо-тех. процесами, керівництво 
соціально-екон. розвитком краї¬ 
ни. С. у. сусп. вироби, має ієрар¬ 
хічний (багаторівневий) характер. 
Керівна роль у С. у. сусп. вироби, 
в СРСР належить КПРС. Органи 
управління сусп. вироби, поді^ш- 
ються на загальнодержавні (Рада 
Міністрів СРСР), функціональні 
органи — Держи лан СРСР, Держ- 
комітет СРСР по науці і техніці, 
М-во фінансів СРСР тощо, га¬ 
лузеві м-ва і відомства, респ., те¬ 
риторіальні органи, а також орга¬ 
ни управління об’єднаннями й під¬ 
приємствами. Зростає роль радян¬ 
ських органів і громад, організацій 
у С. у. сусп. вироби. Комуністична 
партія приділяє велику увагу не¬ 
ухильному розвиткові 1 вдоскона¬ 
ленню С. у. сусп. вироби. На су- 
час. етапі, що характеризується 
переведенням економіки на інтен¬ 
сивний шлях розвитку, осн. напря¬ 
мами вдосконалення системи уп¬ 
равління є якісне поліпшення пла¬ 
нування й госп. механізму, зміц¬ 
нення правової основи господа¬ 
рювання й дальше рс^ширення 
участі трудящих в управлінні нар. 
г-вом, широке впровадження і під¬ 
вищення ефективності електрон¬ 
них обчислювальних машин і авто¬ 
матизованих систем управління, 
їх інтеграція у великі мережі між- 
машинного інформаційного обмі¬ 
ну, розвиток програмного підходу, 
удосконалення системи підгетовки 
управлінських кадрів. 

Ю. М. Канигін. 

СИСТЕМА Участі —встановлен 
ня контролю однією акціонерною 
компанією над рядом інших шля¬ 
хом купівлі їхніх контрольних 
пакетів акцій', форма панування 
олігархи фіиапсовоі. С. у. полягає 
в тому, що гол. компанія — «ма¬ 
ти» — скуповує контрольний пакет 
акцій ін. компанії — «дочірньоко» 
т-ва, яке, в свою чергу, підпоряд- 
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ковує собі «внучаті»- т-ва. За допо¬ 
могою С. у. гол. компанія підкоряє 
і контролює капітали багатьох за¬ 
лежних від неї т-в, створюючи сво¬ 
єрідну піраміду компаній, заг. ка¬ 
пітал яких у десятки й більше 
разів перевищує капітал «това- 
риства-матері»-. Звичайно гол. ком¬ 
панією в таких пірамідах є фінанс. 
корпорації — банки, страхові мо¬ 
нополії, які мають грошовий капі¬ 
тал. Ріст концентрації виробни¬ 
цтва і централізації капіталу, 
збільшення числа акціонерів, дроб¬ 
лення сімейних пакетів акцій між 
спадкоємцями призводить до змен¬ 
шення відносних розмірів конт- 
ольних пакетів акцій з 51% до 
—10%. С. у. сприяє концентра¬ 
ції багатства в руках фінансових 
груп. С. В. Мочерний. 

СИСТЕМА ЧЙСЛЕННЯ — спосіб 
(система) запису чисел. Найдос¬ 
коналішими є позиційні С. ч., 
в яких значення кожної цифри 
залежить від її положення (по¬ 
зиції) в послідовності цифр, що 
зображають число. Всі ін. С. ч. 
(див., напр.. Римські цифри) наз. 
непозиційними. Найпоши¬ 
ренішою позиційною С. ч. є де¬ 
сяткова система числення. В ній 
перші десять чисел (числа 1-го 
розряду) позначаються цифрами 
0, 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять оди¬ 
ниць першого розряду утворюють 
одну одиницю другого розряду, 
десять одиниць другого розряду — 
одну одиницю третього розряду 
і т. д. в цій С. ч. число 10 наз. її 
основою. Так, у числі 3782 цифра 
З є цифрою четвертого розряду, 7— 
третього, 8 — другого, 2 — першо¬ 
го розряду, тому запис 3782 озна¬ 
чає З 103 Ч- 7 • 102 + 8 . 10* + 
+ 2 10°. У зв’язку з розвитком 
обчислювальної техніки стали за¬ 
стосовувати двійкову систему чис¬ 
лення та С. ч. з ін. основами (три, 
вісім, шістнадцять). Див. також 
Численння. М. 1. Кратко. 
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ — процес 
зведення розрізнених знань про 
предмети (явища) об’єктивної дій¬ 
сності в єдину наук, систему, 
встановлення їхньої єдності. С. є 
відображенням матеріальної єд¬ 
ності світу і грунтується на вив¬ 
ченні суттєвих зв’язків, які об’єд¬ 
нують ці предмети (явища). Вона 
спирається на класифікацію, ана¬ 
ліз і синтез істотних властивостей 
певної об’єктивної системи. Здійс¬ 
нюється у формі відповідних ло¬ 
гічних систем — теорії, гіпотези 
тощо. Необхідною умовою С. є 
висунення фундаментальної ідеї, 
здатної привести знання до логіч¬ 
ної єдності. Вихідним пунктом 
процесу С. є прийняття певних 
принципів, що формулюють фун¬ 
даментальну ідею. С. завжди одно¬ 
бічна, бо логічні системи неспро¬ 
можні вичерпно відобразити зако¬ 
номірності об’єктивних систем. 
Діалектична суперечність між праг 
ненням науки до всеохоплюючої 
С. знань і неможливістю її здійс¬ 
нення розв’язується вдосконален¬ 
ням пізнання людиною дійсності. 
систематизація законо- 
ДАВСТВА — впорядкування за¬ 
конодавства, зведення його до 
певної, внутрішньо узгодженої си¬ 
стеми. Необхідність С. 3. зумов¬ 
лена тим, що чинне законодавство 
складається з багатьох правових 

актів, виданих у різний час різни¬ 
ми органами на різних підставах. 
Внаслідок цього в законодавстві 
поступово виникають неузгодже- 
ні, суперечливі й застарілі прави¬ 
ла (норми), через що воно стає 
менш зручним для користування. 
С. 3. забезпечує підвищення ефек¬ 
тивності права. Доступність і на¬ 
лежне застосування правових 
норм сприяє зміцненню соціаліс¬ 
тичної законності. 
В СРСР С. 3. є об’єктивною зако¬ 
номірністю рад. права. Вона про¬ 
вадиться на базі досягнень рад. 
правової науки, з використанням 
сучас. правил законодавчої техні¬ 
ки. С. 3. здійснюється в трьох фор¬ 
мах; кодифікації, консолідації 
(усунення множинності і неузго¬ 
дженості нормативних актів шля¬ 
хом укрупнення їх, об’єднання в 
один чи кілька актів законодавст¬ 
ва без внесення змін у їхній зміст 
або з внесенням незначних змін) 
та інкорпорації законодавства. 
Перші дві є також формами право- 
творчості і полягають в удоско¬ 
наленні чинного законодавства 
шляхом розробки і видання Основ 
законодавства, кодексів та ін. 
зведень нормативних актів. При 
інкорпорації нормативні акти піс¬ 
ля необхідної зови, обробки розмі¬ 
щуються у збірниках законодавст¬ 
ва в хронологічному, систематич¬ 
ному аоо ін. порядку. Прикладами 
таких збірників в УРСР є «Хро¬ 
нологічне зібрання законів, ука¬ 
зів Пр^идії Верховної Ради, по¬ 
станов і розпоряджень Уряду Ук¬ 
раїнської РСР»-, «Систематичне 
зібрання діючого законодавства 
Української РСР». Постане вою 
ЦК КП України, Президії Верхов¬ 
ної Ради УРСР і Ради Міністрів 
УРСР від 4.VIII 1978 передбаче¬ 
но видання протягом 1982—86 Зво¬ 
ду законів УРСР. 
Виконання функцій по С. з. по¬ 
кладено на М-во юстиції СРСР, 
м-ва юстиції союзних республік. 
Ця робота проводиться ними за 
участю ін. м-в і відомств. 

М. О. Голодний. 
систематика біологічна (від 
грец. аоахтщахікбс — упорядкова¬ 
ний)-- наука, завданням якої є 
опис і упорядкування різноманіт¬ 
ності існуючих 1 вимерлих видів, їх 
розподіл (класифікація) на певні 
систематичні групи {таксони) та 
опрацювання природної системи 
органічного світу. Ця система ство¬ 
рюється на підставі комплексного, 
всебічного вивчення будови орга¬ 
нізмів, їхніх фізіолого-біохім.'особ¬ 
ливостей, біології, шляхів і зако¬ 
номірностей їх еволюції, взаємо¬ 
відношень з екологічними умова¬ 
ми навколишнього середовища. 
Цим природна система докорін¬ 
но відрізняється від штучних сис¬ 
тем, в яких беруться до уваги окре¬ 
мі, звичайно добре помітні, най¬ 
зручніші у використаннізовн.озна¬ 
ки організмів, без урахування їх¬ 
нього походження й мінливості. 
Сучас. С. складається з З осн. роз¬ 
ділів — С. тварин, С. рослин і 
С. прокаріотів. Ці розділи мають 
єдину теор. основу, тотожні зав¬ 
дання і використовують здебіль¬ 
шого спільні методи. Передбача¬ 
ється створення повної Ієрархічної 
системи і для вірусів', уже й тепер 
до них застосовується бінарна но¬ 

менклатура. Важливою складо¬ 
вою частиною С., яку часто ото^ 
тожнюютьзС., є таксономія, 
що опрацьовує принципи, методи 
й правила класифікації організ¬ 
мів, досліджує питання про таксо¬ 
номічні (систематичні) категорії 
(вид, рід, родина, ряд в зоології 
або порядок в ботаніці, клас, тип 
в зоології чи відділ в ботаніці та 
ін.), їх визначення, теор. обгрун¬ 
тування, супідрядність. В С. виді¬ 
ляють також діагностику (з 
іконографією), завданням якої є 
опис усіх існуючих видів на всіх 
стадіях їх розвитку, опрацювання 
раціональних форм і вимог до 
діагнозів видів та ін. таксонів, а 
також до складання таблиць для 
їх визначення. За допомогою ме¬ 
тодів і принципів наук, класифіка¬ 
ції здійснюють і удосконалюють 
розподіл видів (на підставі ступе¬ 
ня їх спорідненості) в серії підпо¬ 
рядкованих одна одній таксоно¬ 
мічних категорій. В основі такого 
підпорядкування лежить нерівно¬ 
цінність діагностичних ознак. 
Велике значення в С. має біол. 
номенклатура, завданням 
якої є опрацювання кодексу між- 
нар. правил раціонального най¬ 
менування видів та ін. таксоно¬ 
мічних категорій (щоб запобігти 
плутанині), розв’язання спірних 
питань, визначення принципів для 
створення універсальної системи 
наук, назв організмів, упорядку¬ 
вання питань синоніміки, заміни 
неприйнятних найменувань тощо. 
Першу спробу наук, класифікації 
тварин зробив в 4 ст. до н. е. 
Арістотель. Теофраст вперше за¬ 
пропонував штучну утилітарно- 
екологічну класифікацію рослин. 
Пізніше при побудові зручних 
для використання штучних систем 
рослинного і тваринного світу ви¬ 
ходили переважно з подібності не¬ 
великої кількості довільно взятих 
морфологічних ознак організмів, 
напр. тичинок в квітці. Основопо¬ 
ложником штучної системи рослин, 
створеної на підставі будови пло¬ 
дів і насіння (1583), є італ. вчений 
А. Чезальпіно. В такій системі 
рослини поділялись на групи, в 
яких містилися неспоріднені між 
собою організми. Перше визначен¬ 
ня поняття «вид»- як таксономічної 
категорії дав англ. біолог Дж. Рей 
(1693) і запропонував для нього 
термін 5ресіе5. Розвиток штучної 
системи рослин і тварин знай¬ 
шов завершення в працях К. Лін- 
нея. З часів Ліннея в С. є обов’яз¬ 
ковим застосування бінарної но¬ 
менклатури. В його системі фігу¬ 
рують такі таксономічні категорії, 
як клас, ряд (порядок), рід і вид, 
але Лінней не вирізняв родину, хоч 
це поняття запропонував франц. 
ботанік П. Маньйоль 1689. Осно¬ 
воположником вчення про тип є 
Ж. Кюв'є (1817). Термін «тип> 
запропонував франц. зоолог А. 
Бленвіль (1825). Штучна система 
з часом поступилася місцем більш 
досконалій «природній»-, що базу¬ 
валась на сукупності ознак різних 
таксонів і ступені їх спорідненос¬ 
ті. Після утвердження дарвінізму 
все очевиднішою ставала неспро¬ 
можність формально-морфологіч. 
уявлень про вид. Під впливом ево¬ 
люційної теорії Ч. Дарвіна {\^59) 
в С. почали втілювати історичний 
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(філогенетичний) принцип, який 
відбиває матеріалістичне розумін¬ 
ня природи. Цей принцип поклав 
в основу своєї системи ще ж. Ла- 
марк (1801, 1809). Для побудови 
еволюційної (філогенетичної) си¬ 
стеми рослинного і тваринного сві¬ 
ту почали використовувати досяг¬ 
нення й методи не тільки морфоло¬ 
гії, а й інших біол. та суміжних 
природничих наук. В результаті 
оформилась нова, біол. концепція 
виду, а проблема виду і видоутво¬ 
рення стала в С. центр, теоретич¬ 
ною проблемою. Представників 
тваринного світу частіше поділя¬ 
ють на такі типи: найпростіші, 
пластинчасті тварини, губки, киш¬ 
ковопорожнинні, реброплави, плос¬ 
кі черви, немертини, первиннопо- 
рожнинні черви, кільчасті черви, 
членистоногі, молюски, щупальцеві, 
голкошкірі, погонофори, щетин- 
кощелепні, передхордові (півхор- 
дові) і хордові, проте досліджен¬ 
ня, що проводяться за допомогою 
електронної мікроскопії, дали під¬ 
ставу виділити найпростіших у під- 
царство одноклітинних, в якому 
розрізняють 5 типів, протистав¬ 
ляючи їх решті тварин, які об’єд¬ 
нують в підцарство багатоклітин¬ 
них (Меіагоа). Виходячи з особ¬ 
ливостей організації і розвитку 
багатоклітинних, їх поділяють на 
надрозділи: фагоцителозої (РЬа- 
^осуіеііогоа), куди відносять тип 
пластинчастих тварин, паразої (Ра- 
гагоа), куди відносять тип губок, і 
справжні багатоклітинні (Еипіе- 
Іагоа) — решту типів. Справжніх 
багатоклітинних поділяють на роз¬ 
діл двошарових тварин, або про¬ 
меневих, і розділ тришарових тва¬ 
рин, або двобічно симетричних. 
До двошарових належать типи 
кишковопорожнинних і ребропла 
вів, до тришарових — решта типів 
багатоклітинних. Серед тришаро¬ 
вих виділяють первинноротих і 
вторинноротих. Сучасні філоге¬ 
нетичні системи, які відображають 
еволюційні взаємовідносини між 
рослинами (напр., система А. Л. 
Тахтаджяна, амер. ботаніка А. 
Кронквіста, англ. ботаніка Дж. 
Гатчінсона та ін.), дають змогу 
перенести висновки, зроблені при 
вивченні ознак одних видів на 
види, ще не описані і не дослі¬ 
джені. На сучас. етапі в С. рослин 
виділяють: альфа С., або морфо¬ 
логічну класифікацію на рівні 
видів; бета С., або створення заг. 
класифікації до вищих категорій— 
порядків, класів, відділів; гамма 
С.— диференціальну, або біоси- 
стематику. Завданням останньої є 
дослідження на популяційному 
рівні (див. Популяція) внутріш¬ 
ньовидової мінливості та її причин, 
пізнання процесу еволюції, зако¬ 
номірностей і темпів видоутворен¬ 
ня. в резу.льтаті найновіших дос¬ 
ліджень погляди на традиційний 
склад царства рослин змінюються. 
Синьозелені водорості та бактерії 
виділяють в надцарство прокаріо¬ 
тів, або доядерних організмів (дро¬ 
бинок). Спірним є перебування 
у складі царства рослин грибів, 
останнім часом ряд вчених виді¬ 
ляють їх в самостійне царство. От¬ 
же, згідно з новітніми погляда 
ми, царство рослин представлено 
трьома підцарствами — червоні 
водорості, або багрянки. справж¬ 

ні водорості, вищі рослини (ри- 
нієві, мохоподібні, псилотові, 
плавуноподібні хвощеподібні, 
папоротевидні, голонасінні і по¬ 
критонасінні). Сучасна С. є 
синтетичною наукою, що розвива¬ 
ється в тісному зв’язку з еволю¬ 
ційною морфологією, екологією, 
біохімією, генетикою, біогеогра¬ 
фією та використовує методи до¬ 
сліджень цих дисциплін. С. вно¬ 
сить вклад в теор. біологію, ево¬ 
люційну теорію, охорону навко¬ 
лишнього середовища тощо. 
Природна система органічного сві¬ 
ту має, крім загальнонаук., вели¬ 
ке практичне значення. З визна¬ 
ченням видів доводиться мати спра¬ 
ву в с. г., медицині, ветеринарії, 
геології, галузях пром-сті, зв’яза¬ 
них з переробкою органічної сиро¬ 
вини та ін. В міру розвитку і по¬ 
глиблення знань про рослинний 
і тваринний світ удосконалюються 
і погляди щодо їх еволюції, а тому, 
природно, уточнюється й система 
органічного світу 
Літ.: Тахтаджян А. Л. Система и фи- 
логения цветковьіх растений. М. — Л., 
1966; Жизнь растений, т. 1. М., 1974; 
Наумов Н. П., Карташев Н. Н. Зоо- 
логия позвоночньїх, ч. 1—2. М., 1979; 
Догель В. А. Зоология беспозвоноч- 
нмх. М., 1981; Стейеиер Р., Здельберг 
3., Ингрзм Дж. Мир микробов, т. 3. 
Пер. с англ. М., 1979; Джеффри Ч. 
Биологическая номенклатура. Пер. 
с англ. М., 1980. О. П. Маркевич, 

В. 1. Чопик (систематика рослин) 
системи КЕРУВАННЯ кос- 
мГчними апаратами — 
комплекс бортових пристроїв, що 
підтримують близький до потріб¬ 
ного рух космічного літального 
апарата (КЛА). С. к. к. а. (СК) 
призначені для керування рухом 
центра мас КЛА, а також самого 
КЛА відносно його центра мас. 
СК забезпечують керування: зльо¬ 
том КЛА з Землі чи з будь-якого 
небесного тіла; рухом КЛА по 
наперед заданій траєкторії (див. 
Космічна навігація)', зближенням 
КЛА з природним чи штучним не¬ 
бесним тілом; орієнтацією косміч¬ 
ного апарата', посадкою КЛА на 
Землю чи на поверхню будь-якого 
небесного тіла. За ступенем авто¬ 
матизації СК бувають автоматичні, 
напівавтоматичні та ручні. 
СК в широкому розумінні —сукуп¬ 
ність наземно-космічних засобів 
керування дистанційного типу, які 
обслуговують один або кілька 
КЛА, та розміщених у різних 
геогр. точках елементів наземного 
забезпечення космічних польотів. 
Гол. метою таких СК є прийняття 
рішення, яке формується у вигля¬ 
ді команди і видається КЛА для 
виконання. Щоб сформувати рі¬ 
шення, необхідно переробити й 
проаналіз^^вати певну кількість 
інформації, яка відображає осн. 
характеристики стану КЛА. На¬ 
земно-космічна система, що склада¬ 
ється з окремо взятого КЛА і ком¬ 
плексу наземного забезпечення йо¬ 
го польоту, утворює замкнутий кон¬ 
тур керування. Кількість таких 
контурів відповідає кількості КЛА, 
що їх обслуговує комплекс назем¬ 
ного забезпечення, і характеризує 
його пропускну здатність. Див. 
також Ракетно-космічна система. 

^ ^ В. Г. Денисов. 
системним АНАЛІЗ — метод 
підготовки й обгрунтування рішень 
по розв’язанню складних комплекс¬ 

них проблем. Методологія С. а. 
грунтується на системному під¬ 
ході до вивчення явищ. Методи 
С. а. для розв’язання складних 
комплексних проблем застосову¬ 
ють з огляду на те, що в процесі 
прийняття рішень вибір треба ро¬ 
бити в умовах невизначеності. Весь 
процес С. а. з кожної проблеми 
можна поділити на чотири стадії: 
постановка проблеми, визначення 
мети і критеріїв оцінки; структур¬ 
ний аналіз досліджуваної системи; 
розробка концепції розвитку систе¬ 
ми і підготовка можливих варіан¬ 
тів; безпосередній аналіз відібра¬ 
них варіантів рішень та їхніх на¬ 
слідків. Розширення сфери засто¬ 
сування С. а. зумовлюється зро¬ 
станням обсягів сусп. виробництва, 
ускладненням міжгалузевих зв’яз¬ 
ків, підвищенням комплексності 
управління нар. г-вом тощо. 
Важливе місце С. а. відводиться, 
напр., при використанні програм¬ 
но-цільового методу, тобто розробці 
комплексних довгострокових про¬ 
грам по розв’язанню найважливі¬ 
ших нар.-госп. проблем. Першою 
такою широкою програмою був 
план ГОЕЛРО. Набутий при його 
складанні досвід було застосо¬ 
вано під час здійснення індустрі¬ 
алізації СРСР, складанні п'яти¬ 
річних планів розвитку народного 
господарства СРСР. С. а. успішно 
застосовують у програмуванні й 
перспективному плануванні, при 
розв’язанні задач проектування 
автоматизованих систем уп¬ 
равління, проектуванні та рекон¬ 
струкції міст тощо. С. а. спира¬ 
ється на ряд прикладних матем. 
дисциплін і методів: операцій до¬ 
слідження, метод експертних оці¬ 
нок, метод критичного шляху то 
що. Тех. основою С. а. є сучасні 
обчислювальні машини та інфор¬ 
маційні системи. М. Г. Чумаченко. 

системним ПІДХГД — напрям 
У спеціальній методології науки. 
завданням якого є розробка мето 
дів дослідження й конструювання 
складних за організацією об’єктів 
як систем. С. п. спрямований на 
розкриття цілісності об’єктів, ви¬ 
явлення в них різноманітних типів 
зв’язків та зведення їх у єдину 
теор. картину. Виникнення й по¬ 
ширення С. п. було зумовлене кри¬ 
зою механіцизму в зв’язку з ус¬ 
кладненням завдань науки і прак¬ 
тики. С. п. є певним етапом у роз¬ 
витку методів пізнання, дослід¬ 
ницької діяльності, засобів опису 
й пояснення природи об’єктів, які 
аналізуються чи штучно створю¬ 
ються. Осн. принципи методології 
системного дослідження складних 
об’єктів, що розвиваються, розро¬ 
били й реалізували основоположни¬ 
ки марксизму-ленінізму, які, зо¬ 
крема, використали їх для аналі¬ 
зу системи екон. відносин капіталі¬ 
стичного суспільства. Досліджен¬ 
ня системних об’єктів здійсню¬ 
ється на основі діалектико-мате- 
ріалістичних принципів. Філос. 
проблематика С. п. включає ана¬ 
ліз гносеологічних засобів, що ви¬ 
користовуються в системних дос¬ 
лідженнях, вивчення категоріаль¬ 
ного (див. Категорія в філософії) 
апарату цих досліджень. Важли¬ 
ве місце в системних досліджен¬ 
нях посідає їхня логіко-методоло- 
гічна сторона: побудова спец, ме- 
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тодів для вивчення системних вла¬ 
стивостей об’єктів, логічного апара¬ 
ту дослідження, виявлення особ¬ 
ливостей системних теорій, в 20 
ст. принципи С. п. знайшли за¬ 
стосування в біології, психології, 
екології, мовознавстві та ін. наук, 
дисциплінах. 
Системні ідеї було покладено в 
основу нових галузей знання, зо¬ 
крема, кібернетики і семіотики. 
Сучас. розвиток С. п. в соціології 
пов’язаний з впровадженням точ¬ 
них методів аналізу соціальних 
утворень і явищ, з побудовою їх¬ 
ніх матем. моделей на підставі 
конкретних соціологічних і стати¬ 
стичних даних. На сучас. етапі С. 
п. розвивається гол. чином шляхом 
застосування його для розв’язання 
конкретних теор. і практичних про¬ 
блем у різних галузях науки і тех¬ 
ніки, управління соціально-екон. 
процесами тощо. 
СИСТЕМОТЕХНІКА — науково- 
технічна дисципліна, що вивчає 
питання, пов’язані з великими си¬ 
стемами. В кібернетиці займаєть¬ 
ся питаннями планування, проек¬ 
тування, конструювання та пове¬ 
дінки складних інформаційних і 
керуючих систем, основою яких 
є електронні обчислювальні ма¬ 
шини. Термін «С.> виник у 60-х 
рр. 20 ст. в зв’язку з розвитком 
застосування засобів обчислюваль¬ 
ної техніки та ін. засобів автомати¬ 
зації в різноманітних галузях люд¬ 
ської ДІЯЛЬНОСТІ. Теор. фундамен¬ 
том С. є систем загальна теорія. 
Функції осн. методу системного 
проектування виконує системний 
підхід. Гол. принципом С. є прин¬ 
цип максимуму ефективності си¬ 
стеми. 
При проектуванні систем єдин>г 
систему поділяють на окремі 
частини за функціональною озна¬ 
кою, встановлюють можливі ва¬ 
ріанти реалізації цих частин і 
зв’язків між ними та на заданій 
множині варіантів обирають най¬ 
ефективнішу структуру системи. 
Встановлення зв’язків (відношень) 
між частинами системи має прин¬ 
ципове значення, тому С. можна 
визначити як науку управління 
зв’язками (відношеннями). 
С. керується й ін. принципами: 
узгодження локальних критеріїв 
ефективності відносно глобального, 
оптимуму автоматизації та цент¬ 
ралізації інформації. С. виробила 
осн. етапи виконання проектних 
робіт, що охоплюють дослідження 
об’єкта автоматизації: розробку 
нормативно-алгоритмічних моделей 
створення баз даних, проектування 
організаційних структур, забезпе¬ 
чення надійності функціонування 
систем в цілому. в. І. Скурихін. 

СЙСТОЛА (від грец. ооохоХл — 
скорочення) — скорочення м’язів 
серця, що настає після їхнього 
розслаблення {діастоли). Спочат¬ 
ку відбувається С. передсердь, 
потім С. шлуночків. У людини при 
частоті серцевих скорочень 75 на 
1 хв С. передсердь триває 0,1 с, 
С. шлуночків — 0,3 с. В результа¬ 
ті С. кров виштовхується в ар¬ 
теріальну систему. 
СИСУНЕНКО Віра Архипівна 
(18.IX 1910, с. Дігтярі, тепер смт 
Срібнянського р-ну Черніг. обл.— 
2ь.УІ 1978, м. Луцьк) — укр. рад. 
майстер декоративного ткацтва. 

засл. майстер нар. творчості УРСР 
(з 1960). За . ескізами С. на ф-ці 
худож. виробів ім. 8 Березня у 
Дігтярах створювали плахтові ки¬ 
лими і тканини. 
СИСУНЕНКО Параска Павлівна 
[н. 20.1 (2.II) 1915, с. Дігтярі, те¬ 
пер смт Срібнянського р-ну Чер¬ 
ніг. обл.] — укр. рад. майстер нар. 
декоративного ткацтва, засл. май¬ 
стер нар. творчості УРСР (з 1960). 
На ф-ці худож. виробів ім. 8 Бе¬ 
резня у Дігтярах працює з 1928. 
Виготовляє плахтово-перебірні ки 
лими, перебірні скатерті, наво 
лочки, покривала, плахти. 
ситАли, склокристалічні мате¬ 
ріали — матеріали, одержувані 
регульованою об’ємною кристалі¬ 
зацією скла. Складаються з однієї 
або кількох кристалічних фаз 
(розмір кристалів не перевищує 
звичайно 1 мкм), рівномірно роз¬ 
поділених у скловидній фазі (вміст 
її, як правило, менше 50% за об’є¬ 
мом). Є С. технічні (на основі штуч¬ 
них композицій з різних хім. спо¬ 
лук — окислів, солей), петросита- 
ли (з гірських порід — базальтів, 
діабазів тощо) і шлакоситали. 
Вироби з С. (листи, плити, панелі, 
труби тощо) виготовляють пере¬ 
важно методами звичайної скляної 
(див. Скло неорганічне) або кера¬ 
мічної (див. Керамічні матеріали) 
технології. С. характеризуються 
високими міцністю (на стиск — до 
1000 МПа і більше, на згин 100— 
200 МПа), твердістю, добрими 
електроізоляційними властивостя 
ми, хім. і термічною стійкістю, 
низьким температурним коеф. роз¬ 
ширення, водо- і газонепроникніс¬ 
тю. Залежно від властивостей С. 
використовують у буд-ві, як радіо- 
прозорі матеріали, при виготов¬ 
ленні електровакуумних приладів, 
конденсаторів, високовольтних ізо¬ 
ляторів, деталей теплообмінних 
апаратів, хім. насосів, дзеркал те¬ 
лескопів, виробів побутового при¬ 
значення тощо. 
СИТЕНКО Михайло Іванович 
[31.x (12.ХІ) 1885, с. Рябушки, 
тепер Лебединського району Сум¬ 
ської обл.— 13.1 1940, Харків] — 
укр. рад. ортопед, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1935), заслужений діяч 
науки УРСР (з 193ь). Закінчив 
мед. ф-т Харків, ун-ту (1910); з 
1911 працював у Харків, жіночо¬ 
му мед. ін-ті; 1914—18 перебував 
на військовій службі; з 1921 був 
гол. лікарем Харків, медико-меха- 
ніч. ін-ту; з 192ь — директор Н.-д. 
ін-ту ортопедії та травматології 
у Харкові і одночасно Харків, 
ін-ту удосконалення лікарів. Пра¬ 
ці С. присвячені питанням воєнно- 
польової хірургії, кісткової пла¬ 
стики, псевдоартрозів, уроджених 
деформацій та ін. Запропонував 
кілька ортопедичних операцій. 
В 1940 ім’я М. І. Ситенка було при¬ 
своєно Укр. н.-д. ін-ту ортопедії 
та травматології у Харкові. 
СИТЕНКО Олексій Григорович 
(н. 12.11 1927, с. Нові Млини, тепер 
Борзнянського району Чернігів¬ 
ської області) — укр. рад. фізик- 
теоретик, академік АН УРСР 
(з 1982). Після закінчення (1949) 
Харків, ун-ту працював у ньому. 
В 1961—67 — зав. відділом Ін-ту 
фізики АН УРСР, з 1%8 — Ін-ту 
теор. фізики АН УРСР, одночасно 
професор Київ, ун-ту. Наук, пра¬ 

ці — з теор. ядерної фізики і фі¬ 
зики плазми. Створив теорію ди¬ 
фракційних ядерних процесів при 
високих енергіях. Спільно з о. І. 
Ахієзером передбачив дифракцій¬ 
не розщеплення дейтрона. Розро¬ 
бив електродинаміку магнітоактив- 
ної плазми, вперше ввів для неї 
тензор діелектр. проникності. Роз¬ 
винув теорію електромагн. флук¬ 
туацій у плазмі і передбачив у ній 
комбінаційне розсіяння електро¬ 
магн. хвиль. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра. Премія ім. К. Д. Синельнико- 
ва АН УРСР, 1976. 
Те.: Злектромагнитнме флуктуацни в 
плазме. X., 1965; Теория рассеяния. 
К., 1975; Флуктуации и нелинейное 
взаимодействие волн в плазме. К.. 
1977; Теория ядерних реакций, кн. 
1—2. К., 1978 (у співавт.]. 
СИТЕЦЬ (відголл. зкз; першодже¬ 
рело: санскр. сітрас — строка¬ 
тий) — легка бавовняна тканина 
полотняного переплетення ниток. 
Буває гладкофарбованим і вибив¬ 
ним; м’яким, жорстким і лоще¬ 
ним. З С. шиють літні жіночі і ди¬ 
тячі плаття, чоловічі сорочки, 
постільну білизну тощо. 
СЙТІН Іван Дмитрович [24. І (5.П) 
1851, с. Гнєздниково, тепер Солі- 
галичського р-ну Костром, обл.— 
23.XI 1934, Москва] — рос. вида- 
вець-просвітитель. У 1876 відкрив 
свою літографію і став випускати 
лубочні картинки (див. Лубок). 
У 80-і рр.— найпопулярніщий у 
Росії видавець лубочних, т. з. на¬ 
родних книжок. Видавав книги з 
найрізноманітніших галузей і пе¬ 
ріодику, з 90-х рр.— шкільні під¬ 
ручники, дит., наук.-популярні і 
прикладні книги, в т. ч. серіючБіб- 
ліотека для самоосвіти», <Народ¬ 
ную знциклопедию научньїх и при¬ 
кладних 37іаний>. Серед видань 
С.— зібрання творів О. С. Пушкі¬ 
на, М. В. Гоголя, Л. М. Толстого, 
Військова енциклопедія. Дитяча 
енциклопедія тощо. Після Великої 
Жовтн. соціалістичної революції 
брав активну участь у рад. видав¬ 
ничій справі. 
Те.: Жизнь для книги. М., 1960. 
СЙТКІВЦІ — селище міського ти¬ 
пу Немирівського р-ну Війн. обл. 
УРСР. Залізнична станція. 3,8 
тис. ж. (1982). Точна дата виник¬ 
нення С. невідома. На поч. 16 ст. 
С.— укріплений замок на межі 
Війн, і Гайсинського повітів. На¬ 
лежали Великому князівству Ли¬ 
товському, після Люблінської 
унії 1569 — у складі Речі Посполи¬ 
тої. Після 2-го поділу Польщі 
(1793) С. у складі Правобережної 
України возз’єднано з Росією. 
Рад. владу встановлено в грудні 
1917. З 1956 С.— с-ще міськ. ти¬ 
пу. УС.— цукр., хлібний і 2 це¬ 
гельні з-ди, лісництво, виробниче 
відділення Немирівської рай- 
сільгосптехніки, комбінат побуто¬ 
вого обслуговування. 2 заг.-осв. 
школи, лікарня, поліклініка. Бу¬ 
динок культури, клуб, кінотеатр, 
2 бібліотеки. 
СЙТНИК Костянтин Меркурійо- 
вич (н. З.УІ 1926, м. Луганськ, те¬ 
пер м. Ворошиловград)— укр. рад. 
ботанік — фізіолог рослин, акад. 
АН УРСР (з 1973), віце-президент 
АН УРСР (з 1974). Член КПРС з 
1951. Закінчив Ворошиловградсь- 
кий пед. ін-т (1949). З 1950 працює 
в Ін-ті ботаніки АН УРСР (у 1960— 

СИТНИК 

о. Г. Ситенко. 

К. М. Ситник. 
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ситник 

Ситник трилусковий: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 
2 — суцвіття; 
3 — плід. 

Ситовидні трубки. 
Членик ситовидної 
трубки у флоемі ЯоЬіпіа 
рзеисіоасасіа: 
1 — ситовидна 
пластинка; 
2 — бічне ситовидне 
поле; 
3 — клітина-супутник. 

Сіаманг зрослопалий. 

79 — зав. відділом, з 1970 — дирек¬ 
тор). У 1966—70 — гол. учений сек¬ 
ретар Президії АН УРСР, у 1972— 
74 — академік-секретар Відділен¬ 
ня заг. біології. Осн. наукові пра¬ 
ці присвячені фізіології росту і 
розвитку рослин, екології рослин, 
охороні природи, заг. аспектам 
розвитку сучас. фітобіології. Пре¬ 
зидент Укр. (з 1972) та віце-пре¬ 
зидент Всесоюзного (з 1973) бота¬ 
нічних т-в. Депутат та Голова Вер¬ 
ховної Ради УРСР 10-го скликан 
ня. Делегат XXVI з’їзду КПРС та 
XXVI з’їзду Компартії України. 
Член ЦК Компартії України 
(з 1981). Нагороджений орденами 
Жовтневої Революції, Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Держ. премія УРСР, 1979; премія 
ім. М. Г. Холодного АН УРСР, 
1975, /. о. Дудка. 
СИТНИК (іипсиз) — рід рослин 
родини ситникових. Багато-, рідше 
однорічні трави з трубчастими, 
стебловидними або більш-менш ви¬ 
довженими лінійними листками. 
Квітки непоказні, поодинокі або 
в пучках, зібраних у головчасті, 
зонтиковидні чи волотеві суцвіття. 
Плід— коробочка. Понад 250 видів, 
з них в УРСР — ЗО. Ростуть на 
вологих місцях — луках, болотах, 
берегах водойм. На вологих міс¬ 
цях гірських лук Карпат пошир. 
С. трилусковий О. Ігійіишіз). 
СИТОВЙДНІ ТРУБКИ, решіт¬ 
часті трубки — основні провідні 
елементи лубу квіткових рослин. 
С. т. складаються з видовжених 
тонкостінних живих клітин (чле¬ 
ників), з’єднаних торцевими ді¬ 
лянками, що являють собою сито- 
видні пластинки, які містять си¬ 
товидні поля з наскрізними отво¬ 
рами і нагадують сито (решето), 
звідки і їх назва. Діаметр С. т. 
20—ЗО мкм. При груповому роз¬ 
міщенні С. т. в рослині ситовидні 
поля можуть утворюватися на біч¬ 
них стінках, суміжних з ін. С. т. 
Отвори ситовидних полів вкриті 
калозою (за хім. властивостями 
подібною до целюлози), кількість 
якої з переходом до стану спокою 
(див. Спокій у рослин) збільшу¬ 
ється, внаслідок чого отвори посту¬ 
пово закупорюються, а після за¬ 
кінчення періоду спокою кількість 
калози зменшується і С. т. знову 
функціонують (у деяких деревних 
рослин). У більшості рослин С. т. 
функціонують лише протягом од¬ 
ного вегетаційного періоду. С. т. 
більшою мірою спеціалізовані до 
поздовжнього проведення розчинів, 
ніж ситовидні клітини 
голонасінних і нижчих судин¬ 
них рослин, ситовидні поля яких 
містяться переважно на бічних 
стінках і не групуються у вигляді 
ситовидних пластинок. 
СИТОВЙЙ аналіз — метод ви- 
значення крупності подрібнених 
матеріалів просіюванням їх через 
стандартні комплекти сит. Часто 
з нього починається аналіз грану¬ 
лометричний (див. Грануломет¬ 
рія). При С. а. користуються сита¬ 
ми з дротової сітки або (для гру¬ 
бих фракцій) тонких металевих 
пластин з отворами. Закономір¬ 
ність зміни величини отворів сит у 
комплекті встановлюють за спец, 
шкалою. В ній розмір отворів за¬ 
значають у лінійних одиницях, 
переважно міліметрах (0,04—10 

мм), рідше вказують номер сітки. 
Число отворів наводять на одини¬ 
цю довжини або площі сита. Під¬ 
готовка проб матеріалу для С. а. 
полягає у сортуванні матеріалу 
за ступенем збагаченості його пилу¬ 
ватими і глинистими частинками, 
у вилученні цих частинок, просу¬ 
шуванні матеріалу до повітряно- 
сухого стану, відбиранні середньої 
проби. Розрізняють С. а. «сухий» 
(безпосереднім просіюванням про¬ 
би матеріалу крізь сито) і «мок¬ 
рий» (намочуванням відібраної 
проби водою 1 подальшим пропус¬ 
канням її разом з водою крізь 
сито). Просіюють матеріал руч¬ 
ним способом, на вібраційних гро 
хотах або у класифікаторах. Ре¬ 
зультати С. а. обробляють метода¬ 
ми математичної статистики. 
С. а. використовують у пром-сті 
буд. матеріалів, порошковій мета¬ 
лургії, гірничій справі тощо. 

Г. Ф. Виноградов. 

СЙФІЛІС (від назви поеми іта¬ 
лійського лікаря Дж. Фракасторо 
«Сифіліс, або Французька хво¬ 
роба», яка вийшла у Вероні 1530 
1 містила опис хвороби якогось 
пастуха на ім’я Сифілус), люес 
(від лат. 1ие5 — зараза)—хроніч¬ 
на інфекційна венерична хвороба, 
що характеризується ураженням 
усіх органів і систем організму. 
Збудник С. — спірохета бліда 
(трепонема), яка у зовнішньому 
середовищі швидко гине від виси¬ 
хання, тому імовірність заражен¬ 
ня через різні предмети мала. 
Джерелом інфекції є хвора люди¬ 
на. Зараження С. відбувається 
здебільшого при статевих зноси¬ 
нах, рідше — через дрібні ушко¬ 
дження шкіри і слизової оболонки 
рота, заднього проходу та ін. 
Клініка захворювання характери¬ 
зується чергуванням активних про¬ 
явів хвороби з прихованими (ла¬ 
тентний С.). Через З—4тижні після 
зараження (наприкінці інкубацій¬ 
ного періоду) на місці проникнен¬ 
ня спірохет в організм, здебільшо¬ 
го в ділянці статевих органів, з’яв¬ 
ляється щільна, безболісна ерозія 
або виразка — шанкер твердий 
і поступово збільшуються лімфа¬ 
тичні залози. Згодом (через 6—9 
тижнів) первинний період зміню¬ 
ється вторинним, під час якого 
на протязі 2—З років на шкірі 
і слизових оболонках хворого пе¬ 
ріодично з’являються і зникають 
плямисті, вузликові та гноячкові 
висипання (сифіліди). На З—10 ро¬ 
ці хвороби спостерігається третин¬ 
ний період, який характеризуєть¬ 
ся утворенням на шкірі, слизових 
оболонках, у кістках своєрідних 
гум (сифілом — вузлоподібне роз¬ 
рощення сполучної тканини, що 
виникає у пізніх періодах С.). При 
цьому уражаються і внутр. органи 
(печінка, серце), нервова система. 
С. небезпечний не тільки своїми 
наслідками для здоров’я людини, 
що захворіла, а й для її нащадків 
(вроджений С.). Діти у хворих на 
С. батьків можуть бути сліпими, 
глухонімими, мати фізичне ка¬ 
ліцтво, тяжкі ураження серцево- 
судинної, нервової, ендокринної 
систем, нарюджуватися нежиттє¬ 
здатними. 
Лікування: чим раніше роз¬ 
почато лікування хворого на С., 
тим воно ефективніше. Лікування 

провадять в стаціонарі протисифі- 
Л1ТИЧНИМИ засобами. Див. ст. Ве¬ 
неричні хвороби. ^В. Г. Коляденко. 

СИФбНОВІ ВбДОРОСТІ (8і- 
рЬопорЬусеае) — клас з відділу 
зелених водоростей. До С. в. від¬ 
носять сифональні, дезикладальні^ 
а часом також сифонокладальні 
водорості. С. в. характериз^ться 
неклітинною (сифональною) будо¬ 
вою тіла індивідів, яке нерідко 
складно побудоване, але становить 
начебто одну гігантську «клітину», 
рідше поділене своєрідними пере¬ 
городками на ділянки (сегменти). 
Розмноження нестатеве та стате¬ 
ве. Бл. 400—500 видів, пошир, 
переважно в теплих морях. Пред¬ 
ставники С. в.: ацетаоуларія — 
популярний об ’єкт різноманітних 
досліджень, зокрема вивчення ролі 
ядра в регуляції росту клітин, та 
каулерпа. Іл. див. до ст. Водо¬ 
рості, т. 2, с. 352—353. 
СИФОНОФОРИ (ЗірЬопорЬога) 
— підклас безхребетних тварин 
класу гідрозой типу кишковопо¬ 
рожнинних. Колоніальні організ¬ 
ми (довж. до 2—З м, з щупальця¬ 
ми — до 20 м), складаються з го¬ 
ловного витягненого стовбура, на 
якому сидять численні особини 
(зооїди), що мають різну будову 
та фізіол. функції (див. Полімор¬ 
фізм). Тіло прозоре, окремі час¬ 
тини його яскраво забарвлені, як 
напр. у португальського корабли¬ 
ка (РЬузаІіа). С.— мешканці плей- 
стону\ поширені переважно в теп¬ 
лих морях. Живляться безхребет¬ 
ними, дрібними рибами, яких пара¬ 
лізують за допомогою жалких клі¬ 
тин, розміщених на щупальцях. 
Розмноження нестатеве (пупку- 
ванням, відокремленням групи 
особин, т. 3. кормідій) і статеве 
(личинка — планула). Підклас 
включає 2 ряди з бл. 50 родинами, 
що об’єднують 250 видів. В СРСР 
— З види. С. як активні хижаки 
відіграють чималу роль у морсь¬ 
ких екосистемах. За характером 
руху С. являють живі моделі пла 
ваючих конструкцій в океані і тому 
є об’єктами досліджень з біоніки. 

М. Мазурмович. 
сицянко й осип Семенович 
(р. н. невід. — Гі. 1886) — укр. 
лікар. Закінчив мед. факультет 
Моск. ун-ту (1851); згодом — вик¬ 
ладач Харків, ун-ту. Докторська 
дисертація С. присвячена хворо¬ 
бам, що супроводяться переміжною 
гарячкою (Москва, 1856). Працю¬ 
вав над питанням електроліку¬ 
вання, досліджував діяння елек¬ 
тричного струму на організм лю¬ 
дини. 
СИЧ — збірна назва птахів ^ьох 
родів род. сов’ячих: сича горобино¬ 
го (Оіаисібіит), сича хатнього 
(АіЬепе) та сича мохноногого (Ае- 
доііиі»), поширених в Євразії, Пн. 
Африці, подекуди в Пн. Америці. 
На Україні поширений сич ха¬ 
тні й (А. посіиа). Довж. тіла 23 
—27,5 см, маса 150—190 г. Голова 
без пір’яних вушок. Пальці вкри¬ 
ті волосовидними щетинками. Опе¬ 
рення в осн. темно-буре з білува¬ 
тими пістрявинами. Гніздиться в 
будівлях, зрідка дуплах дерев, 
щілинах урвищ, у скелях. Кладка 
у травні з 4—8 яєць, насиджують 
самець і самка бл. ЗО діб. Живить- 
ся С. переважно мишами, почасти 
комахами. в. М. Зубаровський, 
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СИЧйВСЬКА ПОРбДА великої 
рогатої худоби — порода молочно- 
м’ясного напряму продуктивності. 
Виведена в Смоленській обл. 
схрещуванням місцевої худоби з 
плідниками сгшентпальськоі поро¬ 
ди і наступним розведенням помі¬ 
сей чв с<юі>. Як породу затверд¬ 
жено 1950. Масть переважно по¬ 
лово-ряба, буває і червоно-ряба. 
Тварини міцної будови, голова 
велика, лоб широкий, груди гли¬ 
бокі, круп рівний, прямий. Жива 

Корова сичовської породи. 

маса бугаїв 850—1000 кг, корів 
500—600 кг. Середньорічний на¬ 
дій 3500—4500 кг молока жирні¬ 
стю 3,8—3,9%. Тварини С. п. 
невибагливі, витривалі, мають доб¬ 
рі м’ясні якості. Розводять в 
Смоленській, Рязанській, Калінін- 
ській областях РРФСР та деяких 
районах БРСР. 
СИЧУАНЬ — провінція на 
Пд. Зх. Китаю. Площа 570 тис. 
км^. Нас.— 99,7 млн. чол. (1982, 
найбільша за кількістю жителів 
провінція країни). Адм. ц.— м. 
Ченду. Більша частина території 
розташована в улоговині, оточеній 
горами. На Зх.— відроги Тібет¬ 
ського нагір’я. Найбільша річка — 
Янцзи. С.— важлива пром. база 
країни. Видобувають кам. вугіл¬ 
ля, заліз, руду, нафту, природний 
газ, кольорові метали, кам. сіль, 
азбест, фосфорити. Обробна проми¬ 
словість представлена металург., 
маш.-буд., хім., нафтогазовими, 
буд. матеріалів, деревообр., текст., 
харч, та ін. підприємствами. Кус¬ 
тарні промисли. ГЕС. Осн. пром. 
центри — Ченду, Чунцін, Цзигун, 
Лучжоу. Розвинуте с. г., гол. чин. 
рослинництво. Осн. культури: рис 
(на Пд. збирають по два врожаї 
на рік), кукуіудза, пшениця, гао¬ 
лян, ячмінь, бобові, батат. Виро¬ 
щують також рапс, цукр. тростину, 
цитрусові, чай, бавовник, тютюн. 
Шовківництво. В горах—збір пло¬ 
дів тунгового дерева для вироби, 
тунгової олії. Розводять свиней, 
велику рогату худобу (гол. чин. 
тяглову) і птицю. Судноплавство 
по р. Янцзи. м. в. Фурманов. 
СИЧуГ — останній, четвертий, від¬ 
діл складного шлунка жуйних 
тварин, що відповідає однокамер¬ 
ному залозистому шлункові біль¬ 
шості ссавців. Сполучається з 
книжкою і дванадцятипалою киш¬ 
кою. Слизова оболонка С. моло¬ 
дих тварин виробляє хімозин (див. 
Сичужний фермент). їжа в С. 
перетравлюється під впливом 
шлункового соку. 
СИЧ>^ЖНИЙ ФЕРМЄНТ, хімо¬ 
зин, ренін — фермент класу гід- 
ролаз. Розщеплює пептидаі зв’яз¬ 
ки; за специфічністю дії С. ф. 
аналогічний пепсину. Утворюється 
з прореніну. Молекула С. ф. 

складається з поліпептидпого лан¬ 
цюга, в якому більшість станов¬ 
лять кислі амінокислотні залиш¬ 
ки. С. ф. вперше був виділений 
в кристаліч. стані з сичуга теляти 
(звідси назва; в сучасній наук, 
літературі вживається термін хі¬ 
мозин). С. ф. спричинює зсідан¬ 
ня молока, тому застосовується 
в сироварінні. 
СІ — див. Міжнародна система 
одиниць. 
СІАМАнГ, зрослопалий гібон 
(Зіапіап^я, синонім ЗутрЬаІапдиз) 
— рід людиноподібних мавп під¬ 
родини гібонових. 1 вид — С. 
зрослопалий (3. зупсіасіу- 
Іиз), поширений на о. Суматра та 
п-ові Малакка. Довж. тіла до 1 м, 
маса до 13 кг; волосяний покрив 
довгий, кошлатий, блискучо-чор¬ 
ного кольору; характерне зрощен¬ 
ня 2-го і 3-го пальців стопи (звідси 
й друга назва); мають дуже довгі 
верхні кінцівки, є сідничні мозолі. 
С.— стадні тварини, живуть в лі¬ 
сах, живляться переважно рослин¬ 
ною їжею. Сезонності розмноження 
немає; у виплоді 1 маля. Деякі 
дослідники виділяють в роді 2 
види: клосів С. (3. кіоззі) і зросло¬ 
палий С. (3. зупбасіуіиз). С. як 
нечисленні тварини занесені до 
Червоної книги. 
сіамська ЗАТбКА — затока 
на Зх. Пд.-Китайського м., між 
півостровами Малакка та Індоки¬ 
тай. Довж. 720 км, шир. біля вхо¬ 
ду бл. 400 км, глиб, до 70 м. Най¬ 
більший порт — м. Бангкок. 
СІАМЦІ , кхонтаї — нація, основ¬ 
не населення Таїланду. Живуть 
також у Малайській Федерації та 
Бірмі. Заг. чисельність С.— 24,7 
млн. чол. (1980, оцінка). Говорять 
тайською мовою. За релігією С.— 
буддисти. Предки С.— племена, 
які переселились у 1-му тис. до 
н. е. з Пд. Китаю в район тепер, 
проживання, де вони змішалися 
з місц. населенням. В 13—14 ст. 
у С. виникли держ. утворення; 
С. сформувалися в народність. 
Осн. заняття С.— зрошуване зем¬ 
леробство, тваринництво, рибаль¬ 
ство, ремесла; частина С. працює 
в пром-сті. Про історію, господар¬ 
ство, культуру С. див. Таїланд. 
СіАНЬ — МІСТО в центр, частині 
Китаю, адм. ц. провінції Шеньсі. 
Розташоване в долині р. Вейхе. 
Залізнична станція, вузол автошля¬ 
хів. 2,8 млн. ж. (1974). Значний 
центр машинобудування (верста- 
ТО-, автомобіле-, тракторобуду¬ 
вання, електротех., с.-г.; вироби, 
текст, машин, бурового устатку¬ 
вання) і текст, пром-сті. Розвину¬ 
ті чорна метаі^ргія та хім. 
пром-сть (мін. добрива, отрутохі¬ 
мікати, пластмаси, миючі засоби 
тощо). Суконні, шкіряні, фарфоро¬ 
ві, харчосмакові підприємства. 
ТЕС. Університет, інші вузи. 
Музей пров. Шеньсі. В С. та його 
околицях — істор. та художні 
пам’ятки, у т. ч. пагоди Даяньта і 
Сяояньта (707—709), ганський мо¬ 
гильний курган Шуньлін. Одне з 
найдавніших кит. міст. З кінця 
2-го тис. до н. е. і до 10 ст. н. е. 
неодноразово був столицею країни. 
СІБ£ліУС (ЗіЬеІіиз) Ян (Юхан; 
8.ХП 1865, м. Гяменлінна — 20. IX 
1957, Ярвенпя) — фінський ком¬ 
позитор 1 диригент; основополож¬ 
ник нац. музичної школи. У 

1889 закінчив муз. ін-т в Гель¬ 
сінгфорсі (Хельсінкі), вдоскона¬ 
лював майстерність у Берліні та 
Відні. Музиці С. властиві народ¬ 
ність, органічний зв’язок з фін. 
муз. фольклором. Твори: 7 симфо¬ 
ній (1898—1924), чКуллерво-сим- 
фонія» (1892; симфонія-кантата), 
симф. поеми (з них 6 — за мотива¬ 
ми фін. нар. епосу «Калевала»; 
«Фінляндія», «Дочка Півночі»), 
концерт для скрипки з оркестром 
(1905), балет-пантоміма «Скара- 
муш» (1913), інструм. п’єси, во- 
кально-інструм. й вокальні твори, 
музика до драм, вистав та ін. Ім’я 
С. присвоєно Муз. академії в 
Хельсінкі. З 1950 в Хельсінкі що¬ 
річно проводиться муз. фестиваль 
«Тиждень Сібеліуса». 
Літ.: Ступель А. Ян Сибелиус. Л., 
1982; Тавастшерна 3. Сибелиус, ч. 1. 
Пе]5. с англ. М., 1981. 

сібГу — місто В центр, частині 
Румунії, адм. ц. повіту Сібіу. Роз¬ 
ташоване на р. Чибіні (прит. Ол- 
ту). Вузол з-ць і автошляхів. 
153,5 тис. ж. (1977). Значний центр 
машинобудування (гол. чин. устат¬ 
кування для металург., хім., гір¬ 
ничодобувної і легкої пром-сті). 
Розвинута текстильна і харчосма¬ 
кова пром-сть. Підприємства шкі- 
ряно-взут., лісопильної, меблевої, 
парфюмерної пром-сті. ГЕС. Держ. 
філармонія. Музей Брукенталя. 
Архіт. пам’ятки 14—18 ст. Виник¬ 
ло у 14 ст. як фортеця. 
СГБОРГ (ЗеаЬогд) Гленн Теодор 
(н. 19.IV 1912, Ішпемінг, шт. Мі- 
чіган) — амер. фізик і хімік, член 
Національної АН США (з 1948), 
іноз. член АН СРСР (з 1971). За¬ 
кінчив (1934) ун-т в Лос-Андже¬ 
лесі. Працював (з 1937) у Каліфор¬ 
нійському ун-ті (з 1945 — профе¬ 
сор, 1958—61 — президент ун-ту), 
1942—46 — в Металургійній ла¬ 
бораторії в Чікаго, 1954—61 і 
з 1971 — другий директор Радіа¬ 
ційної лабораторії в Берклі. В 
1961—71 — голова Комісії з атом¬ 
ної енергії США. Наук, праці з 
радіохімії, ядерної хімії і ядерної 
фізики. Спільно з Е. Макмілла- 
ном синтезував плутоній (1940— 
41), спільно з ін. вченими відкрив 
америцій, кюрій (1944), берклій 
(1949), каліфорній (1950), ейн¬ 
штейній (1952), фермій (1953), 
менделевій (1955). В наступні ро¬ 
ки брав участь у синтезуванні 
більш важких елементів. Нобе¬ 
лівська премія, 1951 (спільно з Е. 
Макмілланом). 
сівАлка машина для рівно¬ 
мірного висівання насіння сільсь¬ 
когосподарських і лісових культур, 
а також мінеральних добрив з за¬ 
гортанням їх у грунт на необхідну 
глибину. За способом сівби С. по¬ 
діляють на рядкові, вузькорядні, 
гніздові, пунктирні (точного висі¬ 
ву) і розкидні (для висівання трав 
і добрив); за призначенням — на 
зернові, у т. ч. комбіновані зерно- 
тукові з одночасним висівом насін¬ 
ня основної культури, мінераль¬ 
них добрив і підсівом насіння трав; 
С. для сівби просапних культур 
{бурякова сівалка, кукурудзяна 
сівалка, овочева сівалка); С. спе¬ 
ціального призначення — лісові 
(див. Лісові машини), парникові 
(див. Парникова сівалка) тощо. 
За способом агрегатування з трак¬ 
торами С. поділяють на причіпні 

СІВАЛКА 

Я. Сібеліус. 

Сифонофори. 
А. Схема будови ко¬ 
лонії: 
1 — плавальний міхур 
(пневматофор); 2 — 
плавальні дзвони (нек- 
тофори); З — статева 
особина (гонофор); 4 — 
годуюча особина (га- 
строзоїд); 5 — щупаль¬ 
ця; 6 — покривна пла¬ 
стинка; 7 — видільна 
особина з щупальцем; 
8 — стовбур. 
Б. Португальський 
кораблик (РЬузаІіа). 

Сич хатній. 



182 

СІВАПІТЕК 

В. М. Сівач. 

Сігалка. 
А. Уніперсальна зерно- 
тукова сівалка С3-3,б. 
Загальний вигляд і тех¬ 
нологічна схема: 
/ — причіпна скоба; 
2 — гідроциліндр; 
3 — зерно-ту новий 
ящик; 
4 — підніжна дошка; 
5 — пружинний 
загортач. 
Б. Сівалка-культиватор 
СЗС-2.1 

і навісні; за типом висівних апара¬ 
тів — на С. з котушковим висів¬ 
ним апаратом і С. з дисковим ви¬ 
сівним апаратом; за типом сошни¬ 
ків — на дискові і анкерні. Всі зер¬ 
нові С. за процесом роботи і будо¬ 
вою подібні. Базовою конструкці- 
єюєС. зерно-тукова уні¬ 
версальна СЗ-3,6 (мал.) і 
її 9 модифікацій. Вона найпошире¬ 
ніша в СРСР, у т. ч. на Україні. 
Призначена для сівби зернових, 
льону, трав, рису та ін. культур. 
СЗ-3,6 — це 24-рядна С. з шири¬ 
ною захвату 3,6 м. Гідрофікована, 
підняття і опускання дискових 
сошників здійснюють за допомо¬ 
гою виносних гідроциліндрів, що 
ними керують з кабіни тракторис¬ 
та; має автоматичний сигнальний 
пристрій і автоматичний контроль 
за висівом насіння та роботою со¬ 
шників. Продуктивність до 5 га/г. 
В р-нах, де землі піддають¬ 
ся вітровій ерозії грунту, для 
сівби зернових культур широко 
застосовують комбіновані 
сівалки-культиватори 
рядкові СЗС-2,1 (мал.), при¬ 
значені для роботи на грунтах, 
оброблених безполицевими знаряд¬ 
дями. Цими С. можна також висі¬ 
вати насіння навіть на незлущеній 
стерні, бо вони одночасно з сівбою 
розпушують грунт, підрізають 
бур’яни, вносять в рядки міне¬ 
ральні добрива і прикочують за¬ 
сіяні рядки. Застосовують також 
і плуг-С., лущильник-С. і ін. нові 
сівалки, що забезпечують міні¬ 
мальний обробіток грунту. 

С. О. Карпенко. 

СІВАПІТ£К (від назви місця зна 
хідки — Сівалікських гір у Гіма 
лаях і грец. яіОгіко^ — мавпа) — рід 
викопних людиноподібних мавп\ 
відомо кілька видів з міоцен, від¬ 
кладів Пд. Азії і Сх. Африки. Ре 
штки С. представлені гол. чин. ще¬ 
лепами і зубами. Нижня щелепа 
масивна і висока. Зуби мають ри¬ 
си подібності як із зубами людино¬ 
подібних мавп (напр., дуже ма^ 
сивне конічне верхнє ікло), так і 
людей (кутні зуби широкі, перед- 
кутні — двогорбикові, відносно не¬ 
великі). Як і дріопітеки, С. вва¬ 
жаються предковими формами су- 
час. людиноподібних мавп, зокре¬ 
ма орангутанів. в. Д. Дяиенко. 

СІВАС — місто в центр, частині 
Туреччини, адм. ц. ілу Сі вас. За¬ 
лізнична станція, вузол автошля¬ 
хів. 170,5 тис. ж. (1978). Маш.- 
буд. (у т. ч. вагонобуд. і паровозо- 
рем. з-ди), металообр., цем., де- 
ревообр., текст, і харчова пром-сть. 
Кустарні промисли, зокрема кили¬ 
марство. Торг, центр с.-г. району. 
СГВАЧ Валерій Миколайович (н. 
27.1 1929, м. Свердловськ)—рос. 
рад. актор, нар. арт. УРСР (з 
1983). Після закінчення 1952 Ле- 
нінгр. театр. ін-ту працював у 
Свердл. драм, театрі. З 1965—в Ки¬ 
їв. рос. драм, театрі ім. Лесі Ук¬ 
раїнки. Ролі: Глумов («На всякого 
мудреця доволі простоти» О. Ост- 
ровського), Рощин («Ходіння по 
муках» О. Толстого), художник 
Федір («Далекі вікна» Собка), дон 
Карлос («Яон Карлос» Шіллера). 
сівбА — розподіл насіння по пло¬ 
щі і загортання його в грунт на за¬ 
дану глибину. С.— одна з важ¬ 
ливих с.-г. робіт, від якості та своє¬ 

часності проведення якої значною 
мірою залежить рівень зфожаю. 
Розрізняють 2 осн. спосоои С.— 
розкидний — найпрості¬ 
ший, насіння розкидають по по¬ 
верхні грунту 1 загортають боро¬ 
ною, при цьому сходи з’являють 
ся неодночасно і недружно внаслі¬ 
док нерівномірного загортання на¬ 
сіння в грунт, що приводить до 
зниження врожаю; р я д к о 
вий — осн. спосіб С. Він буває 
суцільний рядковий (див. Рядко¬ 
ва сівба), вузькорядний (з між¬ 
ряддями 75 мм), а також п^е 
хресний (див. Перехресна сівба), 
широкорядний (з міжряддям 450 
мм і більше), стрічковий (див. 
Стрічкова сівба), пунктирний 
(див. Пунктирна сівба) та ін. За 
строками проведення розрізняють: 
весняну С. ярих культур; літню 
С. багаторічних трав по парах та 
ін. культур для одержання дрз^ого 
врожаю в один рік (див. Після¬ 
укісні посіви, Післяжнивні посіви. 
Повторні посіви)’, осінню С. ози¬ 
мих культур (пшениці, жита, рі- 
пака). Найпоширеніша на Украї¬ 
ні осіння С. Осн. агротех. вимоги 
до С.: дотримання оптимальних її 
строків, встановлених норм висіву 
насіння, прямолінійність рядків, 
рівномірне загортання насіння у 
зволожений шар грунту. 
Літ.: Бугай С. М., Рослинництво. К., 
1978; Рубін С.С., Михаловський А. Г., 
Ступаков В. П. Землеробство. К., 1980. 
Див. також літ. до ст. Агротехніка. 

Н. А. Федорова. 

СГВЕРС Рудольф Фердінандович 
[11 (23).ХІ 1892, Петербург — 8.ХІІ 
1918, Москва] — рад. військ, ді¬ 
яч, герой громадянської війни. 
Член Комуністичної партії з 1917. 
Н. в сім’ї службовця. Учасник 
1-ї світової війни, прапорщик. У 
революц. русі з 1914. Після Лют¬ 
невої революції 1917 — редактор 
більшовицької газ. <Окопная прав¬ 
дам. Під час липневих днів 1917 
заарештований. Визволений під 
час Жовтневого збройного повстан¬ 
ня в Петрограді. На чолі загонів 
червоногвардійців і матросів брав 
участь у придушенні Керенського 
— Краснова заколоту 1917, в лис¬ 
топаді 1917 — лютому 1918 — у роз¬ 
громі каледінщини в Донбасі і на 
Дону, в березні — квітні 1918 на 
чолі 5-ї Укр. рад. армії — в боях 
проти австро-нім. окупантів, уліт¬ 
ку 1918, командуючи 1-ю Особли¬ 
вою укр. бригадою,— проти бі- 
локозачих військ Краснова. 15.X 
1918 в бою був тяжко поранений. 
Похований 1919 на Марсовому 
полі в Петрограді. 
СГВЕРСЬК — місто Артемівсько- 
го р-ну Донец. обл. УРСР, на 
р. Бахмутці (прит. Сіверського 
Дінця). Залізнична станція. Засн. 
1913 під назвою Яма у зв’язку з 
будівництвом доломітного заводу. 
Рад. владу встановлено в грудні 
1917. З 1961 С.— місто. З 1973 має 
сучас. назву. У місті — доломіто¬ 
вий комбінат, цегельний цех Де- 
конського комбінату буд. матеріа¬ 
лів, пром. комбінат, виробниче від 
ділення Артемівської райсільгосп- 
техніки, комбінат побутового об¬ 
слуговування. Профес.-тех. уч-ще, 
5 заг.-осв. та музична школи, 
лікарня. Палац культури, клуб, 
кінотеатр. Палац спорту, 9 б-к. 
Музей В. М Сосюри (ус. Чорно- 

горівці, тепер у складі С., про¬ 
йшли ДИТЯЧІ роки поета). 
СГВЕРСЬКЕ КНЯЗГВСТВО, Нов- 
город-С і перське князівство — одне 
з удільних князівств Чернігово- 
Сіверської землі з центром у м. 
Новгороді-Сіверському. Виникло 
1096. Спочатку займало територію 
по р. Снові й серед, течії Десни, 
з серед. 30-х років 12 ст.— по р. 
Сейму. До складу С. к. в окремі ро¬ 
ки входила територія в’ятичів. У 
40—50-х рр. 12 ст. С. к. відокре¬ 
милося від Чернігівської землі. 
С. к. село постійну боротьбу проти 
кочових племен, яскравий епізод 
якої — похід кн. Ігоря Святосла- 
вича 1185 — описано в <Слові о 
полку Ігоревім>. У 1238 тер. С. к. 
увійшла до складу Брянського 
князівства, в 2-й пол. 14 ст. її 
захопило Велике князівство Ли¬ 
товське’, 1503 ця територія відійш¬ 
ла до Рос. д-ви. Після тимчасового 
перебування в складі Польщі 
(1618—48) була за Андрусівським 
перемир’ям 1667 остаточно закріп¬ 
лена за Росією. 
СГВЕРСЬКИЙ дон£ць — права 
найбільша притока Дону (бас. 
Азовського м.). Довж. 1053 км, 
площа бас. 98,9 тис. км^. Бере 
початок на Середньоросійській 
височині в межах Бєлг. обл. 
РРФСР. Далі тече тер. Харків., 
Донец. і Ворошиловгр. областей 
УРСР та Ростов, обл. РРФСР і 
впадає в Дон двома рукавами. У 
серед, течії ширина С. Д. становить 
60—110 м, пересічні глиб. 1,5— 
2,2 м, на плесах — до 4 м, на пере¬ 
катах — менше 1 м. У заплаві ба¬ 
гато стариць, озер, боліт. У ниж¬ 
ній течії тгсло ріки розширюється 
до 200—250 м. Гол. притоки: Ос- 
кіл. Красна, Айдар, Деркул, Ка 
литва (ліві); Уди, Мож, Казен¬ 
ний Торець, Луганка, Велика Ка 
м’янка, Кундрюча (праві). Жив¬ 
лення С. Д. переважно снігове 
(до 65%) та грунтове (33%). За¬ 
мерзає у грудні—січні, скресає у 
березні. Пересічна витрата води 
у гирлі 160 м^/с. Річний стік понад 
5 км^. С. Д.— важливе джерело 
водопостачання м. Харкова та зро¬ 
шування с.-г. угідь. У бас. С. Д. 
споруджено Печенізьке водосхови¬ 
ще, Червонооскільське водосхови¬ 
ще тг. ін. Для водопостачання Дон¬ 
басу та формування стоку Дону 
велике значення має Сіверський 
Донець — Донбас канал, який знач¬ 
но збільшив свою водопропускну 
здатність після введення в дію пер¬ 
шої черги Дніпро — Донбас кана¬ 
лу, з’єднаного з С. Д. Ріка судно- 

Ріка Сіверський Донець* 
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плавна від гирла до м. Донецька 
Ростов, обл. (тут споруджено шлю¬ 
зи); у гирлі — порт Усть-Донець- 
кий. На С. Д. розташовані міста 
Бєлгород, Чугуїв, Готвальд, Ізюм, 
Лисичанськ, Кам’янськ-ІПахтин- 
ський, Біла Калитва. С. Д. та його 
береги мають велике рекреаційне 
значення. 
На С. Д. з 1981 ДІЄ перша в країні 
автоматизована система управлін¬ 
ня водоохоронним комплексом (на 
ділянці Слов’янськ — Світличне). 
Інформація про фіз., хім. і гідро¬ 
логічні характеристики ріки дає 
можливість оцінювати, прогнозу¬ 
вати і поліпшувати властивості 
води Сіверського Дінця. 

В. П. Замковий. 

СГВЕРСЬКИЙ ДОН£ЦЬ —ДОН. 
бАс канАл — канал у Донец. 
обл. УРСР. траса каналу прохо¬ 
дить по заплавах річок Сіверсько¬ 
го Дінця і Казенного Торця та во¬ 
доділах річок Казенного Торця, 
Бахмутки, Кривого Торця. Воду 
для каналу забирають з Сіверсь¬ 
кого Дінця (в районі смт Райго- 
родок). Буд-во каналу здійснюва¬ 
лося в дві черги протягом 1954— 
58. Довж. С. Д.— Д. к. 131,6 км, у 
т. ч. 10^4 км у відкритому грунті, 
з них 1/,5 км облицьовано залізо¬ 
бетоном. Висота підйому води з 
Сіверського Дінця до м. Донецька 
становить 248 м, пропускна спро¬ 
можність — 25 м^с. Після буд-ва 
першої черги Дніпро — Донбас ка¬ 
налу прошгскна спроможність С. Д. 
— Д. к. збільшилась до 43 м^/с. До 
гідротех. комплексу С. Д.— Д. к. 
входять водозабірний гідровузол 
на Сіверському Дінці, магістраль¬ 
ні трубопроводи протяжністю по¬ 
над 200 км, 4 насосні й 7 фільтру¬ 
вальних станцій, 13 регулювальних 
споруд тощо. З побудовою каналу 
значною мірою розв’язано пробле¬ 
му водопостачання Донбасу тех. 
і питною водою. 
СІВЕРЯНИ — одне із східносло¬ 
в’янських племен (союзів племен), 
у кін. 1-го тис. н. е. жили по Десні, 
Сейму, Сулі. Осн. заняттями бу¬ 
ли орне землеробство, скотарство, 
рибальство, мисливство, різні ре¬ 
месла. у 8 — на поч. 9 ст. С. пла¬ 
тили данину хозарам. У кін. 9 ст. 
разом з полянами ввійшли до скла¬ 
ду Кмгвськог Рг/сї. Востаннє С. зга¬ 
дуються в літописі під 1024. Від 
С. походить назва Сіверського 
князівства. Осн. містами С. були 
Чернігів, Курськ, Любеч, Новго- 
род-Сіверський. Виявлено залиш¬ 
ки численних поселень С. 8—10 ст. 
(див. Роменські городища) і кур¬ 
гани з трупоспаленнями, а також 
знайдено багаті скарби кін. 1-го 
тис. н. е., залишені сіверянами. 
СІВОЗМГНА — науково обгрун¬ 
товане чергування сільськогоспо¬ 
дарських культур і пару на терито¬ 
рії (в полях і по роках), яке супро¬ 
водиться відповідною системою об 
Х)о6іщку грунту і системою удоб¬ 
рення та забезпечує стабільне під¬ 
вищення родючості грунту, зро¬ 
стання врожайності с.-г. культур; 
важлива частина системи земле¬ 
робства. Економічною ос¬ 
новою С. є виробництво (від¬ 
повідно до плану перспективного 
розвитку та напряму спеціалізації 
г-ва) найбільшої кількості продук¬ 
ції високої якості з кожного гекта¬ 
ра землі при найменших затратах 

праці і КОШТІВ, найрацюнальнішо- 
му використанні землі, робочої си 
ли і засобів виробництва. А г р о 
технічні основне, характе¬ 
ризуються взаємодією всього комп¬ 
лексу факторів, які зумовлюють 
високу ефективність застосування 
правильного набору і чергування 
С.-1. культур у С. До цього комп¬ 
лексу Д. М. Прянишников відно¬ 
сив гол. елементи наукових 
основ С. (хім. основи, як-от: 
вплив С. на умови живлення рос¬ 
лин. фізичні— на структуру, фіз. 
властивості, водний режим грун 
ту і його стійкість проти ерозії; 
біологічні —біо;і. взаємс відношен¬ 
ня різних рослин між собою і мі 
кроорганізмами грунту; вплив С. 
на зменшення бур’янів, шкідників 
і хвороб с.-г. рослин), а також 
економічні основи С. 
Повний цикл чергування с.-г. куль¬ 
тур у полях С. наз. ротацією 
С.; перелік груп культур і парів 
за порядком їх чергування наз. 
схемою С. Рац. поєднання в 
г-ві кількох С. складає с и с т е - 
м у С. За основу класифікації сі¬ 
возмін здебільшого беруть дві оз¬ 
наки — типи і види С. Під т и - 
п о м С. розуміють групи С. різно¬ 
го виробничого призначення, які 
визначаються осн. видом вироб¬ 
ництва с.-г. продукції (напр., зер¬ 
нові, технічні, кормові культури 
тощо), в и д С. визначається спів¬ 
відношенням культур, неоднако¬ 
вих за біологією, технологією виро¬ 
щування, впливом на родючість 
грунту, і чистих парів у С. Розріз¬ 
няють три типи С.: польові, кормо¬ 
ві, спеціальні. У польових 
С. вирощують переважно зернові 
і технічні культури, на Україні, 
крім того,— і кормові культури. 
Кормові С. запроваджують 
для виробництва зелених кормів, 
силосу, коренеплодів, а також сі¬ 
на; певні площі в цих С. займають 
і зернові, технічні, овочеві та ін. 

культури. Залежно від розташу¬ 
вання кормові С. бувають при¬ 
фермські і лукопасовищні. До 
кормових С. за набором культур 
близькі грунтозахисні сі¬ 
возміни. Спеціальні С. 
створюють для вирощування куль¬ 
тур, які потребують спеціальної 
агротехніки або з якихось причин 
їх недоцільно вирощувати в загаль¬ 
них польових С. (потребують більш 
родючих грунтів, понижених еле¬ 
ментів рельєфу тощо). За призна¬ 
ченням серед спец. С. виділяють 
овочеві, рисові, баштанні, коно¬ 
плярські, С. з ефіроолійними і лі¬ 
карськими рослинами та ін. В кож¬ 
ному з цих типів можуть бути 
різні види С. в СРСР виділя¬ 
ють такі види: зерново-па¬ 
рові С. (кілька полів зайнято 
зерновими культурами і одне пе¬ 
ребуває під чистим паром), запро¬ 
ваджують у посушливих р-нах 
Пн. Казахстану і в степу Сибіру; 
зерново-паро-просапні 
С. (крім 50—70% зернових і пару, 
не менше одного поля зайнято про¬ 
сапними культурами); зерно- 
во просапні С. (уся площа 
зайнята зерновими, просапними і 
парозаймаючими культурами, без 
чистих парів), застосої^ють в менш 
посушливих районах Степу Укра¬ 
їни, на Пн. Кавказі; зерново- 
трав’яні С. (вирощують зер¬ 
нові, багаторічні трави, льон), 
впроваджують переважно в Нечор¬ 
ноземній зоні та в р-нах поширен¬ 
ня вітрової і водної ерозії грунту, 
трав’яно-просапні С. 
(вирощують тільки багаторічні 
трави — 2 і більше полів — та 
просапні), раціональні у р-нах 
зрошення і на осушених торфови¬ 
щах як кормові С.; зерново- 
трав’яно-просапні (пло¬ 
дозмінні) С. (вирощують зернові, 
просапні, бобові культури, де зер¬ 
нові займають не більше половини 
всієї площі; це дає можливість 
здійснювати принцип плодо¬ 
зміни, тобто такий порядок чер¬ 
гування культур, коли висівають 
одну після іншої культури, різні 
за технологією вирощування і впли¬ 
вом на родючість грунту); плодо¬ 
змінні С. застосовують в Нечорно¬ 
земній зоні, в лісостепових р-нах 
Європ. частини СРСР і на зрошу¬ 
ваних землях; просапні С. 
(в них просапні культури займа¬ 
ють всю або більшу частину ріллі), 
поширені в зволожених районах 
Пн. Кавказу і на зрошуваних зем¬ 
лях. Просапними С. можуть бути 
також прифермські і спец. С. 
(овочеві, овочево-кормові та ін.). 
Сидеральні С. — поля зай¬ 
мають сидератами (на Україні — 
люпин) — культурами, зелену 
масу яких заорюють на зелене доб¬ 
риво. Запроваджують насамперед 
на піщаних грунтах у районах 
достатнього зволоження або на 
зрошуваних землях. Траво 
п і л ь н і С. (на їх полях багато¬ 
річні трави займають половину і 
більше площі; висівають також і 
зернові, однорічні трави, технічні 
культури), ефективні в зволожених 
гірських р-нах Карпат і в ін. ра¬ 
йонах України для захисту земель 
від ерозії грунту, а також на при¬ 
родних кормових угіддях і осуше¬ 
них заболочених землях у полісь¬ 
ких та лісостепових р-нах респуб- 

СІВОЗМІНА 

Сідач коноплевий. 
Верхня і нижня части¬ 
ни рослини. 
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СІГА 

І. М. Сікало. 

Сізі<Ь. Вазопис. Близь¬ 
ко 420 до н. е. Музей 
античного ужиткового 
мистецтва. Мюнхен. 

ліки. Сівозміни можуть мати різ¬ 
ну кількість полів, в СРСР, у 
т. ч. на Україні, поширені 7—8— 
9—10—11-пільні С., які дають 
змогу вносити зміни в структуру 
посівних площ, якщо в цьому ви¬ 
никає необхідність, в спеціалізо¬ 
ваних г-вах з невеликим набором 
с.-г. культур запроваджують С. 
з менш тривалою ротацією, що 
дає змогу збільшити розміри полів 
і підвищити ефективність викори¬ 
стання засобів механізації. В г-вах 
проектують С. одночасно з складан¬ 
ням організаційно-госп. плану. Ці 
роботи провадяться республікан¬ 
ськими проектними землевпоряд¬ 
ними ін-тами за участю спеціаліс¬ 
тів колгоспів і радгоспів. На су¬ 
часному етапі розвитку с. г. про¬ 
ектування, введення і освоєння 
С. мають бути підпорядковані ви¬ 
могам розвитку агропромислового 
комплексу, основним завданням 
якого є реалізація Продовольчої 
програми СРСР, надійне забезпе¬ 
чення країни продовольством і 
с.-г. сировиною. 
Літ.: Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К., 1981; Воробьев С. А. Севооборотьі 
интенсивного земледелия. М., 1979; 
Рубін С. С., Михаловський А. Г., Сту- 
паков В. П. Землеробство. К., 1980; 
Рекомендации по внедрению интее- 
сивньїх севооборотов с учетом специа- 
лиза|щи сельскохозяйственного про- 
изводства Украинской ССР К., 1981. 
Див. також піт. до ст. Агротехніка. 

С. С. Рубін. 

СГГА Наоя (20.11 1883, Ісіномакі, 
префектура Міягі — 21.X 1971, То¬ 
кіо) — япон. письменник, член 
Академії мистецтв. У 1910—23 був 
одним із видавців журн. чСірака- 
ба>- (чБіла береза»), що відіграв 
важливу роль у розвитку япон. 
л-ри. В журналі опублікував і ряд 
своїх оповідань («Бритва», 1910; 
«Злочин Хана», 1913, та ін.). В 
найвідоміших романах «Оцу Дзюн- 
кіті» (1912), «Примирення» (1917), 
«Шлях у нічній пітьмі» (1921— 
22) відтворив тяжке життя знедо¬ 
лених у бурж. суспільстві. Під 
час 2-ї світової війни відійшов 
від літ. діяльності. Після війни 
видав кілька збірок новел. Автор 
оповідань «Блідий місяць» (1946), 
«Іпомея» (1954). 
Те.: Рос. перек л.— Серая луна. 
В кн.: Восточная новелла. М., 1963; 
[Оповідання]. В кн.: И бьіла любовь, 
и бьіла ненависть. М., 1975. 
Літ.: Алексеев В. П. Сига Наоя. Биб- 
лиографический указатель. М., 1980. 

Б. П. Яценко. 

СГГБАН (Зігбан; ЗіедЬаЬп) Ман¬ 
не Карл Георг (З.ХП 1886, Ереб- 
ру — 24.IX 1978, Стокгольм) — 
швед, фізик-експериментатор, член 
Швед, королівської АН (з 1922), 
член Лондон, королівського т-ва 
(з 1933), іноз. член АН СРСР (з 
1958). Закінчив (1911) ун-т в Лун- 
ді, де й працював (з 1920 — про¬ 
фесор); 1924—37 — професор ун-ту 
в У пса лі, 1937—64 — директор 
Нобелівського ін-ту фізики (Сток¬ 
гольм). Осн. праці — з спектроско¬ 
пії рентгенівського проміння, ядер¬ 
ної фізики і ядерної спектроскопії, 
одним із засновників якої він є. 
Вперше виявив дисперсію рентге¬ 
нівського проміння 1 виконав її 
вимірювання, виготовив дифрак¬ 
ційну гратку шир. 18(Ю поділок 
на 1 мм, за допомогою якої провів 
вимірювання довжин хвиль м’яко¬ 
го рентгенівського проміння. Вив¬ 

чив рентгенівські спектри практич¬ 
но всіх хім. елементів, виявив знач¬ 
ну кількість нових спектральних 
ЛІНІЙ. Нобелівська премія, 1924. 

СГГЕР БРАБАНТСЬКИЙ [(5і- 
дег СІЄ ВгаЬапІ), бл. 1235 — бл. 
1282, Орвієто] — середньовічний 
філософ, один із засновників зх.- 
європ. аверроїзму (розвивав його 
матеріалістичні та атеїстичні тен¬ 
денції). Визнаючи існування бога 
як першопричини світу, С. Б. за¬ 
перечував творення світу «з нічо¬ 
го» і вважав його «співвічним» бо¬ 
гові. Бог, на думку С. Б., підля¬ 
гає закономірностям, ним же вста¬ 
новленим (див. Деїзм). С. Б. 
стверджував вічність матеріаль¬ 
ної природи і смертність індиві¬ 
дуальної душі. Відстоював учен¬ 
ня про двоїсту істину. Етичне 
вчення С. Б., що стверджувало 
можливість досягнення щастя в 
земному житті, було спрямоване 
проти містицизму й реліг. віри 
в потойбічний світ. Погляди С. Б. 
були засуджені Ватіканом, його 
передали інквізиції, де він і заги¬ 
нув. Вчення С. Б. вплинуло на фі¬ 
лософію Дайте, Помпонацці, Пі¬ 
ко делла Мірандоли та ін. 
СЇГЕТІ (Згідеіі) Йожеф (Жозеф; 
5.ІХ 1892, Будапешт — 20.11 1973, 
Люцерн, Швейцарія) — угор. скри¬ 
паль. У 1905 закінчив Будапешт¬ 
ську муз. академію. З 1906 понад 
50 років концертував у країнах 
всіх континентів (зокрема, 13 ра¬ 
зів в СРСР, 1924—37; 1937 висту¬ 
пав у Києві). С.— видатний ін- 
т^претатор класичної музики 
(И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. 
Бетховен) та творчості компози¬ 
торів новітнього часу (Б. Барток, 
М. Равель, С. Прокоф’єв, І. Стра- 
вінський). С. здійснив транскрип¬ 
ції багатьох муз. творів для скрип¬ 
ки. Автор ряду книг і статей з 
музики. 
Те.: Рос. перек л.— Воспомина. 
аия. Заметки скрипача. М., 1969 

СГГЛІГЕТІ (ЗгідИдеЦ)^ Еде 
(справж. ім’я та прізв.— Йожеф 
Сатмарі; 8.III 1814, м. Надьварад, 
тепер м. Орадя, СРР — 19.1 1878, 
Будапепгг) — угор- драматург і 
театр, діяч. Його трагедії, драми 
й комедії на істор. і сучасну йому 
теми становили основу репертуару 
нац. театру, що відігравав важливу 
роль трибуни передової громадсь- 
ко-політ. думки напередодні ре¬ 
волюції 1848—49 в Угорщині. В 
перших творах (істор. драма «Фе- 
ренц Ракоці II у полоні», 1848, та 
ІН.) виступив як романтик, але 
вже і в них наявні сильні елементи 
реалізму. Гострі актуальні проб¬ 
леми угорського життя звучать 
у соціально-викривальних драмах 
«Солдат-утікач» (1843), «Два пі¬ 
столети»(1844), «Табунщик» (1847). 
Серед найвідоміших п’єс С.— «Лі- 
ліомфі» (1849), «Багато честі, та 
нема чого їсти» (1858), «Знайда» 
(1863), «Спадкоємець трону» 
(1868), «Страйк» (1871; один з пер¬ 
ших в Угорщині творів про робіт¬ 
ників). Перекладав твори зарубіж¬ 
ної драматургії. Автор дослід¬ 
жень з історії і теорії угор. театру. 

К. О. Шахова. 

СЇГУРДССОН (Зідигдззоп) Йоун 
(17. VI 1811, м. Пафсейрі, Зх. 
Ісландія — 7.ХП 1879, Копенга¬ 
ген; похований у Рейк’явіку) — 

ісландський політ, діяч і буржуаз¬ 
ний історик, один з лідерів нац.- 
визвольного руху Ісландії. В 
1833—35 навчався в Копенгагенсь¬ 
кому ун-ті. З 1845 — член альтин¬ 
гу (парламенту), з 1851 — його го¬ 
лова. В 1835—55 вів боротьбу за 
надання Ісландії обласної автоно¬ 
мії (1848 висунув тезу про юрид. 
право Ісландії на повну держ. неза¬ 
лежність з відокремленням від Да¬ 
нії). С.— автор ісландської кон¬ 
ституції (1874). Опублікував бага¬ 
то документів з давньої історії Іс¬ 
ландії. 
СІД КАМПЕАДбР (Сіб Сатреа- 
бог, від араб, сі^і — мій господар 
та ісп. сатреабог — войовник; 
справж. ім’я — Родріго Діас де 
Бівар; н. між 1026 і 1043, Бівар, 
поблизу м. Бургоса — липень 
1099, Валенсія) — ісп. лицар, який 
прославився подвигами під час 
Реконкісти. Здобув перемогу над 
Альморавідами, оволодівши 1094 
Валенсією (правив нею до кінця 
життя). Оспіваний у нар. епосі 
(«Пісня про мого Сіда», 1140). 
Образ С. покладено в основу тра¬ 
гедії П. Корнеля «СІД» (1636). 
Сі ДА, сида (5іба) — рід трав’яни¬ 
стих і півкущових рослин родини 
мальвових. Понад 150 видів (за 
ін. джерелами, до 300), пошир, у 
субтропіч. і тропіч. зонах земної 
кулі; в СРСР (.зх. райони Закав¬ 
каззя) трапляється лише один 
дикоростучий вид — С. к о л ю - 
ч а (5. хріпоза). У світовому зем¬ 
леробстві 11 видів С. вирощуються 
на волокно. Найпоширеніщі С. 
гостра (5. асиїа), С. герма¬ 
фродитна (5. ЬегтарЬгобіІа), 
що за якістю волокна рівноцінна 
канатнику, та ін. Вирощування С. 
як волокнистої рослини поширене 
в пд.^сх. частині Пн. Америки. У 
Мексіці С. гостру вирощують як 
замінник джуту. 
СІДАЧ (Еираіогіит)— рід багато¬ 
річних рослин родини складно¬ 
цвітих. Листки трійчасті або ціліс¬ 
ні, супротивні. Квітки двостатеві 
в дрібних чисденних кошиках, зі¬ 
браних у щитковидні волоті. Плід 
— сім’янка. 600 (за ін. джерела¬ 
ми, 1200) видів, пошир, переважно 
в Америці. В СРСР — З види, з 
них в УРСР — один: С. коно¬ 
плевий (Е. саппаЬіпит) вис. 
до 175 см. Росте по вологих лі¬ 
сах, чагарниках, берегах річок. 
Містить глікозид еупаторин, який 
надає рослині гіркого смаку. З 
стебел і листків цього виду одер¬ 
жують синю фарбу. 1л. с. 183. 
СІДЗУСЗКА — місто в Японії, адм. 
ц. префектури Сідзуока. Розта¬ 
шована в центр, частині о. Хонсю. 
Аванпорт С.— Сімідзу. Залізнич¬ 
на станція, вузол автошляхів, 
451,9 тис. ж. (1976). Значний центр 
чайної пром-сті. Маш.-буд. (текст., 
авіа.ь. електромашинобудування), 
металург, (спец, сплави), хім., 
деревообр., паперові, текст, і хар¬ 
чосмакові підприємства. Кустар¬ 
не виготовлення лакованих та бам¬ 
букових виробів на експорт. Уні¬ 
верситет. ^ 
СІДЛОВЙНА — знижена ділянка 
гребеня гірського хребта або висо¬ 
чини. Утворюється внаслідок тек¬ 
тонічних та ерозійно-денудаційних 
(див. Ерозія в геології. Дену¬ 
дація) процесів. Часто С. викорис¬ 
товують як перевали. 
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СІДЛЯР Сенько (Сенько Калени- 
кович; р. н. невід.— 1580, Львів)— 
укр. освітній діяч. Працював як 
ремісник-сідляр у львівському 
передмісті Підзамче. Брав участь 
у полеміці з католицькими бого¬ 
словами, написав послання до 
А. М. Курдського. Надав І. Федо- 
рову велику допомогу в налаго¬ 
дженні друкарства у Львові. 
Літ.: Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван 
Федоров і виникнення друкарства 
на Україні. Львів. 1975. 

^ Я. Д. ІсОбвич. 
СІДНЕЙ, Сідні — місто на Пд. 
Сх. Австралії, адм. ц. штату Но¬ 
вий Пд. Уельс. Розташований на 
обох берегах зат. Порт-Джексон. 

Сідней. Панорама частини міста. 

Значний мор. порт, вузол з-ць і ав¬ 
тошляхів, міжнар. аеропорт (поб¬ 
лизу С.). 3,3 млн. ж. (1981, з перед¬ 
містями). Найбільший пром. і 
торг.-фінанс. центр країни. Про¬ 
відні галузі пром-сті — машино¬ 
будування (у т. ч. трансп., електро- 
тех., вироби, електронного устатку¬ 
вання, лічильно-обчислювальних 
машин, інструментів, холодильни¬ 
ків, автомобілів), чорна і кольо¬ 
рова металургія. Хім., гумові, 
текст., поліграф., швейні, шкіря- 
но-взут., деревообробні, харч, 
(м’ясоконсервні, борошномельні) 
підприємства. Сіднейський ун-т 
(засн. 1850), Нац. ін-т драм, мис¬ 
тецтва при ун-ті, Нац. школа при¬ 
кладного мистецтва, Держ. кон¬ 
серваторія Нового Пд. Уельсу. 
Численні наук, т-ва й асоціації (у 
т. ч. Австрал. ін-т політ, наук. 
Королівське істор. т-во, Геол. т-во 
Австралії). Б-ки: ун-ту. Публіч¬ 
на, Нового Пд. Уельсу та ін. Му¬ 
зеї: Австрал., геол., прикладних 
мистецтв і наук тощо. Обсерва¬ 
торія. Сіднейська опера, Австрал. 
опера. Консерваторія. В центрі 
С.— еклектичні споруди 19 ст.: 
монетний двір (1811), госпіталь 
(1811), церква Сент-Джеймс (1819, 
арх. Ф. X. Грінуей), собор Сент- 
Мері (1868—1905, арх. У. У. Уор- 
делл). С^ед сучас. споруд — 
численні будівлі Г. Зайдлера (пе¬ 
реважно 60-і рр. 20 ст.). В С. ба¬ 
гато садів і парків, найвідоміші — 
бот. сад, зоопарк, нац. парк. На 
околицях — багато мор. курортів. 
СІДНИЧНИЙ НЕРВ — найбіль- 
пгай нерв у тілі хребетних тварин і 
людини. Виходить у вигляді дов¬ 
гої гілки крижового сплетення з 
малого таза через підгрушовидний 
отвір, проходить каудально (див. 
Каудальний) між м’язами задньої 
частини стегна і іннервує їх. С. н. 
поділяється на загальний мало¬ 

голінковий і великоголінковий нер¬ 
ви. Про захворювання С. н. див. 
Ішіас. Див. також Сплетення 
нервові. 
Сі£ТЛ — місто на Пн. Зх. США, 
в штаті Вашінгтон. Значний мор. 
порт на березі зат. П’юджет-Са- 
унд, вузол з-ць і автошляхів. 
Через С. проходять осн. трансп. 
сполучення з Аляскою. 491 тис. ж. 
(1976). Провідна галузь г-ва — 
авіаракетна (з-ди компанії ч Бо¬ 
їнг»). Суднобуд., сталеплавильна, 
автоскладальна, металообр., де- 
ревообр., целюлозно-паперова, по¬ 
ліграф., харч, (зокрема, консерв¬ 
на) пром-сть. Риболовна база. 
Ун-т. С. засн. 1851. 
СІЄНГТ [від грец. 2^1^VТ| — Сієна 
(місто в Старод. Єгипті, нині Асу¬ 
ан)] — глибинна магматична гір¬ 
ська порода. Складається гол. 
чин. з лужних польових шпатів, 
плагіоклазів, кварцу і кольоро¬ 
вих мін^алів (титаномагнетиту, 
авгіту, біотиту, рогової обман¬ 
ки). В Рад. Союзі С. є в 
РРФСР (на Польському п-ові, 
Уралі), в Казахстані, Серед. Азії, 
на Україні (в Приазов’ї). Викори¬ 
стовують як буд. матеріал. Іноді 
з С. пов’язані родовища нефеліну. 
СІЄНСЬКА ШКбЛА ЖИВбПИ- 
СУ — італ. школа живопису доби 
Відродження. Склалася в м. Сіє- 
ні, розквіту досягла в 13— 1-й пол. 
14 ст. Для С. ш. ж. характерні 
витонченість худож. манери і емо¬ 
ційність обргізів (Дуччо ді Буонін- 
сенья, Сімоне Мартіні). Твори 
окремих майстрів позначені реа¬ 
лістичними пошуками (брати Ам¬ 
бро джо й П’єтро Лоренцетті). У 
2-й пол. 14 ст. 1 особливо в 15 ст. 
художники С. ш. ж. намагалися 
подолати готичні традиції (Доме¬ 
ні ко ді Бартоло, Маттео ді Джо- 
ванні та ін.), однак основною ри¬ 
сою С. ш. ж. залишався декорати¬ 
візм колориту і композиції (Сас- 
сетта, Джованні ді Паоло). В 16 ст. 
С. ш. ж. втратила своє значення. 
СІЗГФ (Сісіф; 2іаофО^) — у грец. 
міфології син Еола, будівник і 
цар Корінфу. За багатьма міфами, 
уславився своєю хитрістю. Най¬ 
поширенішим є міф про те, як С. 
одурив смерть і закував її в кайда¬ 
ни. Через це кілька років люди 
не вмирали. Тільки Арес визволив 
смерть, яка забрала з собою й С. 
На тому світі боги тяжко покара¬ 
ли С.: він мусив викочувати на 
круту гору величезний камінь, 
який, ледь досягши вершини, ско¬ 
чувався вниз,— і так без кінця. 
Звідси вирази чсізіфова праця», 
чсізіфів камінь» — важка, марна, 
нескінченна праця. 
сГкАло Іван Михайлович (6.VI 
1909, Сосниця, тепер смт Черніг. 
обл.— 24.ПІ 1975, Вінниця) — ук¬ 
раїнський радянський актор, ре¬ 
жисер, нар. арт. УРСР (з 1960). 
В 1935 закінчив драм, студію в 
Донецьку. В 1935—48 працював 

різних театрах України, 1948— 
— у Вінн. укр. музично-драм. 

театрі ім. М. Садовського. Серед 
ролей — Возний (ч Наталка Пол¬ 
тавка» Котляревського), Пузир 
(чХазяїн» Карпенка-Карого), Са¬ 
мопал (чВеселка» Зарудного), Пав 
лин (чЄгор Буличов та інші» М. 
Горького). Вистави: чМарина» М. 
Зарудного, чМаріне» М. Барата- 
швілі) та ін. Л. І. Барабан. 

СІК£ЙРОС (Зщиеігоз) Хосе Давід 
(Альфаро Сікейрос; 29.XII 1898, 
Чіуауа — 6.1 1974, Куернавака) 
— мексіканський живописець 
і графік, один із засновників 
мекс. школи монументального жи¬ 
вопису, громадський діяч, почес¬ 
ний член АМ СРСР (з 1967). Член 
Компартії Мексіки з 1922. В 1911 
навчався в АМ, 1913 — у школі 
Санта-Аніта у Мехіко. З 1911 
брав участь у революц. русі. В 
1919—22 працював у Франції та 
Іспанії; 1921 видав у Барселоні 
ч Маніфест революційного мистецт¬ 
ва». Засновник (1922) і ген. сек¬ 
ретар (1923—25) ч Революційного 
синдикату працівників техніки й 
мистецтва». З 1924 — один з ке¬ 
рівників Мекс. комуністичної 
партії, гол. редактор газ. чЕль 
мушдо». У 1930 С. було заарешто¬ 
вано, 1931 заслано до Таски. В 
1932—34 та 1935—36 працював у 
США, 1937—39 — офіцер Респ. 
армії в Іспанії. У 1960—64 за політ, 
діяльність був ув’язнений. Перші 
твори С. виконані в традиціях 
старод. культури Мексіки (розпи¬ 
си в Нац. підготовчій школі, 1922— 
23; чПролетарська мати», 1929— 
ЗО; чТриптих» в Лос-Анджелесі, 
1932, тощо). Емоційністю та соці¬ 
альною загостреністю позначені 
картини чДівчинка-мати», чВибух 
у місті» (обидві — 1935), чРидан¬ 
ня» (1939), розписи клубу проф¬ 
спілки електриків, чПортрет бур¬ 
жуазії» (1939), фреска ч Демо¬ 
кратія в Новому світі» (Палац 
красних мистецтв, 1945 та 1950— 
51), розписи в госпіталі Ла Раса 
(1952—55) та в Нац. історичному 
музеї (1959—60); монументально- 
декоративна споруда чПоліфорум» 
(1971), всі — у Мехіко. Міжнар. 
Ленінська премія чЗа зміцнення 
миру між народами», 1966. Іл. 
див. також на окремому аркуші 
дост. Мексіка, т. 6, с. 448—449. 
Літ.: Давид Сикейрос. [Альбом]. 
Л., 1969; Семенов О. С. Давид Альфа¬ 
ро Сикейрос. М., 1980. 

СІКЕЛІАНбС (2^кєX^аV6е) Ан- 
гелос (15. III 1884, о. Левкада — 
19.VI 1951. Афіни) — грец. поет. 
Ранні зоірки — чЯсновидець» 
(1909), чПролог до життя» (1915— 
18) та ін. Поезії С. 20—30-х рр. 
притаманні ліризм, закоханість в 
античні ідеали, радісне сприйнят¬ 
тя світу. В останні роки перед 2-ю 
світовою війною творчість С. на¬ 
буває трагічного забарвлення. Під 
час війни, коли країна була окупо¬ 
вана, став на бік Руху Опору, орав 
участь у нелегальних організаці¬ 
ях. Оспівував мужність народу 
в боротьбі проти фашизму (вірші 
чФронтовики», чОпір» та ін.). 
Вірші 40-х рр. належать до най- 
крадих зразків грец. демократич¬ 
ної поезії. Відомі і його драми чДе- 
дал на Кріті» (1943), чСібілла» 
(1945), чХристос у Римі» (1946), 
чСмерть Дігеніса» (1947). 
Те.: Рос. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Западноевропейская поазия XX 
века. М., 1977. Т. М. Чернишова. 

СІККГМ — штат (з 1975) на Пн. 
Сх. Індії, у Сх. Гімалаях. Розта¬ 
шований на кордоні з Непалом, 
Китаєм і Бутаном. Площа 7,3 тис. 
км^. Нас. 0,2 млн. чол. (1971). 
Адм. ц.— м. Гангток. Схили гір 
до вис. 900 м вкриті заболоченими 
вологими тропічними лісами (те- 

СІККІМ 

Д. А. Сікейрос. 

Д. А. Сікейрос. 
чСтрайк шахтарів». 
1952—54. Фрагмент 
розпису у госпіталі 
Ла Раса. Мехіко. 

Д. А. Сікейрос. 
Солдат революції. 
1957. Приватна збірка. 
Мехіко. 
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СІКОКУ 

Сікстннська капела 
V Ватікані в Римі. 
Інтер’єр. 

раї), ДО вис. 3500—400 ) м — листо¬ 
падними і хвойними лісами, вище 
— альп. луки. Основа економіки— 
с. г. На терасованих схилах і в до¬ 
линах річок вирощують рис, ку¬ 
курудзу, просо, батат, сою, пря¬ 
нощі тощо. На гірських пасовищах 
розводять яків і овець. У лісах — 
заготівлі цінних порід деревини та 
збирання кардамону. Видобуван¬ 
ня та переробка поліметалевих руд, 
обробка дорогоцінного каміння. 
Кустарні промисли (різьблення на 
дереві, роботи по сріблу, кили¬ 
марство, ткацтво, виготовлення 
предметів домащнього вжитку то¬ 
що). Невеликі харч, підприємства. 
Через С. проходить найдоступні¬ 
ший гірський шлях між Тібетом 
(Китай) та Індією. Туризм. 
СІКОКУ — найменший з чоти¬ 
рьох великих Японських островів. 
Пл. 17,8 тис. км^ (з прилеглими не¬ 
великими островами і скелями — 
18,8 тис. км^). Нас. 3,9 млн. чол. 
(1970). Рельєф переважно горис¬ 
тий, заввишки до 1981 м (г. Ісід- 
зуті). Поклади мідної руди. Клі¬ 
мат субтропічний, мусонний. Пе¬ 
ресічна т-ра січня -Ь5, -1-10® (у 
міжгірних улоговинах до —2®), 
липня -1-20, -1-28®. Часто бувають 
тайфуни. Річки порожисті, ба¬ 
гатоводні, з літньою повінню. На 
схилах гір — субтропічні вічнозе¬ 
лені й листопадні широколистяні 
ліси. Плантації рису, сади; ри¬ 
бальство. Найбільші міста — Ма- 
цуяма, Імабарі, Такамацу, Току- 
сіма. Коті. 
СІКбРСЬКИЙ (Зікогзкі) Влади- 
слав (20.V 1881, Тушув-Народо- 
вий, поблизу м. Сандомира — 4. 
УП 1943) — польс. політ, і військ, 
діяч, генерал. За фахом інженер. 
У 1922—23 — прем’єр-міністр, 
1924—25 — військ, міністр. Після 
військ, перевороту Ю. Пілсудсь- 

кого — у відставці (з 1928), жив 
у Франції. В 1939—45 — прем’єр- 
міністр польс. емігрантського уря¬ 
ду (з червня 1940 — в Лондоні), 
військ, міністр і верховний голов¬ 
нокомандуючий польс. збройними 
силами, зо.VII 1941 підписав до¬ 
говір з СРСР про відновлення дип¬ 
ломатичних відносин. Проте уряд 
С. проводив і далі щодо Рад. краї¬ 
ни ворожу політику, зокрема не 
визнавав возз’єднання зх.-укр. і 
зх.-білорус, земель з Рад. Союзом. 
Загинув під час авіац. катастрофи 
побл. Гібралтару. 
СІКбРСЬКИЙ Іван Олексійович 
[26.V (7. VI) 1842, с. Антонів, тепер 
Сквирського р-ну Київ. обл. — 
14.11 1919, Київ] — вітчизн. пси¬ 
хіатр, психолог, педагог. Батько 
І. І. Сікорського. Після закінчення 
1869 мед. ф-ту Київ, ун-ту був 
залишений при ньому для вдоско¬ 
налення фаху. З 18/3 працював у 
Петерб. клініці І. М. Балинського. 
З 1885 очолював кафедру психіат¬ 
рії і нервових хвор^ Київ, ун-ту. 
В 1896 редагував заснований ним 
у Києві журн. чВопросьі нервно- 
психологической медицини За¬ 
снував у Києві Лікувально-пед. 
ін-т для аномальних дітей, очо¬ 
лював наук, т-во психіатрів та 
Київ, фребелівське т-во. Один із 
засновників дитячої психології і 
дитячої психопатології. У 1912 
створив у Києві перший у світі 
Ін-т дитячої психології. Автор 
багатьох наук, праць з психіатрії, 
психології, неврології. Дотриму¬ 
вався правих політ, поглядів. 
Те.: Соорник научно-литературнмх 
статей по вопросам общественной оси¬ 
ко лоти, воспитания и нервно-психи- 
ческой гагиенм, кн. 1—5. К.—X., 
1899—1900; Начатки психологаи. К., 
1909; Психологаческие основи воспи¬ 
тания и обучения. К., 1909; Всеобщая 
психология с физиогномикой в иллю- 
стрированном изложении. К., 1912. 

С. І. Білокінь, О. Т. Губко. 

СІКбРСЬКИЙ Ігор Іванович 
[13 (25).V1889, Київ —26.x 1972, 
Істон, шт. Коннектікут, США] — 
авіаконструктор, один з піонерів 
авіації. Син І. О. Сікорського. 
Під час навчання в Київ, полі¬ 
технічному інституті спроекту¬ 
вав і побудував (1908—12) кілька 
вертольотів, літаків- біпланів. Був 
членом Київського товариства по¬ 
вітроплавання. 29.XII 1911 на 
літаку власної конструкції С-6 
встановив перший світовий рекорд 
швидкості з екіпажем (три особи)— 
111 км/год. Під керівництвом С. на 
Російсько-Балтійському з-ді по¬ 
будовано перші в світі багатомо¬ 
торні літаки 4Руський витязь», 
«Ілля Муромець» та ін. В 1918 
емігрував у Францію, а 1919 — в 
СІЛА, де займався конструкторсь¬ 
кою і підприємницькою діяльніс¬ 
тю (з 1939 — в галузі вертольото¬ 
будування). 
СІКСТЙНСЬКА капЄла — виз¬ 
начна пам’ятка італ. мистецтва та 
архітектури у Ватікані в Римі 
епохи Відродження. 
С. к. збудовано 1473—81 арх. 
Дж. де Дольчі. Освячено 1483 па¬ 
пою Сікстом IV, за ім’ям якого 
названо капелу. У 1481—83 стіни 
капели було розписано фресками 
з зображенням біблійних сюжетів 
(роботи С. Боттічеллі, К. Россел- 
лі, Д. Гірландайо, П. Перуджіно). 
В 1508—12 Мікеланджело прикра¬ 

сив розписом стелю, люнети і 
розпалубки, 1536—41 розписав 
вівтарну стіну («Страшний суд»). 
Іл. див.також на окремому арку¬ 
ші до ст. Мікеланджело, т. 6, 
с. 336—337. 
СГЛАРД (Сцілард; Згіїагсі) Лео 
(11.11 1898, Будапешт — 30.V 1964, 
Ла-Джолла, Каліфорнія) — амер. 
фізик. Навчався в Будапештсько¬ 
му технологічному ін-ті та Бер¬ 
лінському ун-ті (закінчив 1922). У 
1925—32 працював у Берлін, ун-ті; 
1933 виїхав до Англії. У 1939—42 
— співробітник Колумбійського 
ун-ту (Нью-Йорк), 1942—46 — 
Металург, лабораторії в Чікаго. 
З 1946 — професор Чікагського 
ун-ту. Осн. праці — з ядерної 
фізики, ядерної техніки і біофі¬ 
зики. в 1934 відкрив (спільно з 
Т. Чалмерсом) явище зруйнуван¬ 
ня хімічного зв^язку під дією ней¬ 
тронів або гамма-квантів (явище 
Сіларда — Чалмерса). Брав участь 
у створенні першого атомного реак¬ 
тора (1942). Досліджував регуля¬ 
цію клітинного метаболізму, яви¬ 
ще утворення антитіл, проце¬ 
си функціонування та старіння 
центр, нервової системи, мол. осно¬ 
ви пам’яті у людини. С. виступав 
проти застосування атомної бомби 
і за повну заборону ядерних ви¬ 
пробувань. 
СІЛЕЗІЯ — історична слов’ян, 
область у верхній і середній течії 
р. Одри (Одер). З 10 ст. входила 
до складу Польщі. В 12—13 ст. 
поділялася на ряд удільних кня¬ 
зівств. У 14 ст. князівства С. під¬ 
пали під владу Люксембургів. У 
1526 С., крім трьох князівств, які 
в кін. 15 ст. возз’єдналися з Поль¬ 
щею, перейшла під владу Габсбур- 
гів. У ході війни 1740—48 за Авст¬ 
рійську спадщину більшу части¬ 
ну С. захопила Пруссія, меншу — 
Австрія. В 1793 та 1844 в С. відбу¬ 
лися сілезькі повстання ткачів. 
На тер. С. проводилася примусова 
германізація населення. З 1742 в 
складі Австрії залишилися лише 
пд. князівства С., територія яких 
після розпаду Австро-Угорщини 
(1918) увійшла до складу Чехосло- 
ваччини. Після відновлення польс. 
д-ви (1918) трудящі С. боролися 
за возз’єднання з Польщею. В 
1922 Ліга націй передала Польщі 
лише ‘/т Верхньої С. В 1938—39 
вся С. потрапила під владу фа¬ 
шист. Німеччини. В 1945 С. була 
визволена Рад. Армією. За рі¬ 
шенням Потсдамської конферен¬ 
ції 1945 більша частина С. ввійшла 
до складу Польщі, менша — до 
Чехос ловаччини. 
Сілезькі ПОВСТАННЯ ТКА¬ 
ЧІВ. Повстання 1793 — сти¬ 
хійний виступ селян-ткачів, до яко¬ 
го приєдналися широкі сел. маси. 
Відбулося в березні — квітні в 
гірських округах Сілезії, що нале¬ 
жала Пруссії. Повстання ткачів, 
викликане посиленням усіх видів 
феод, повинностей, охопило бл. 
20 тис. чол. Було жорстоко приду¬ 
шене прусськими військами. Пов¬ 
стання 1844 — перший само¬ 
стійний виступ робітників Німеч¬ 
чини. Відбулося 4—6.VI. При¬ 
чиною повстання сілезьких тка¬ 
чів, які зазнавали подвійної екс¬ 
плуатації — з боку підприємців 
і поміщиків, було різке знижен¬ 
ня заробітної плати. Центром його 
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стали гірські поселення Петерс- 
вальдау і Лангебілау. Хоч повстан¬ 
ня мало стихійний характер, у 
ході його виявилися класова сві¬ 
домість і організованість нім. про¬ 
летаріату. Повстання 1844 було 
придушене прусськими військами. 
СГЛЬВА Катоарге Пабліс ( н. 28.IV 
1923, Вадва) — діяч комуністич¬ 
ного руху Шрі-Ланки. Був членом 
Соціалістичної партії Шрі-Ланки 
(ств. 1935). В 1955 вступив до КП 
Шрі-Ланки (КПШЛ). З 1960 — 
член Політбюро ЦК КПШЛ, з 
1977 — секретар ЦК КПШЛ з орг. 
питань. У 1978—79 — заст. ген. 
секретаря ЦК КПШЛ. З липня 
1979 — ген. секретар ЦК КПШЛ. 
СІЛЬСЬКА ЧЕРВбНА ГВАРДІЯ 
— добровільні збройні формуван¬ 
ня трудящих селян у Росії та на 
Україні в період встановлення і 
зміцнення Рад. влади 1917—18. 
Створювалася з ініціативи і під 
керівництвом більшовиків. Перші 
загони С. Ч. г. було організовано в 
Центр, районі Росії в квітні — 
ЛИПНІ 1917. Під час боротьби про¬ 
ти корніловщини, наприкінці 
серпня — у вересні 1917, загони 
С. Ч. г. виникли на Україні, Ура¬ 
лі, в Сибіру та в ін. районах краї¬ 
ни. Після повалення бурж. Тим¬ 
часового уряду в кін. 1917 — на 
поч. 191В С. Ч. г. стала масовою 
орг-цією. В лютому — березні 
1918 загони С. Ч. г. існували в біль¬ 
шості повітів і волостей і були осн. 
збройною силою місц. Рад, ревко- 
мів і більшовицьких к-тів. На Ук¬ 
раїні масова організація загонів 
С. Ч. г. почалася в листопаді — 
грудні 1917 в тих районах, де був 
найбільший вплив більшовиків 
(Харків., Черніг., Катеринославсь¬ 
ка, Херсон, губернії). С. Ч. г. 
відіграла значну роль у розгромі 
внутр. контрреволюції, в утвер¬ 
дженні й зміцненні Рад. влади на 
селі. Більшість загонів С. Ч. г. 
1918 переформовано на частини 
Червоної Армії. 
Літ. див. до ст. Червона гвардія. 

П. І. Гарчев. 
СІЛЬСЬКІ БУДІВНЙЦТВО — 
галузь будівництва, що забезпе- 
чує створення нових і рекон¬ 
струкцію діючих будівель і споруд, 
призначених для обслуговування 
с.-г. виробництва і задоволення 
культурно-побутових потреб сіль¬ 
ського населення. Включає зведен¬ 
ня виробничих комплексів, буді¬ 
вель і споруд (тваринницьких 
ферм, птахофабрик, підприємств 
по ремонту с.-г. техніки та пере¬ 
робці с.-г. продуктів), водогоспо¬ 
дарське буд-во, сільс. електрифі¬ 
кацію, буд-во інженерних комуні¬ 
кацій, житл. і культур.-побутове 
будівництво. 
в СРСР, зокрема на Україні, С. 6. 
склалося у самостійну галузь з 
власною матеріальною базою, яка 
здійснює буд-во на селі індустрі¬ 
альними методами, за типовими 
проектами, із застосуванням вог¬ 
нетривких, довговічних матеріа¬ 
лів (каменю, цегли, черепиці, ши¬ 
феру) та ефективних конструкцій 
із збірного залізобетону, склепін¬ 
частих покриттів з цегли, блоків 
тощо Комплексне розв’язання 
питань, пов’язаних з розвитком 
великого сільськогосп. виробницт¬ 
ва і перебудовою села, дало 
можливість визначити раціональну 

мережу сільс. населених пунктів, 
внаслідок зселення дрібних сіл 
і хуторів значно збільшити сільс. 
поселення. Якісно новий етап у 
розвитку галузі почався після 
Березневого пленуму ЦК КПРС 
1965. Реалізація його рішень була 
спрямована на зміцнення мате¬ 
ріально -тех. бази колгоспів і рад¬ 
госпів для піднесення матеріаль¬ 
ного добробуту всього народу та 
на переведення с.-г. вироби, на 
індустріальну основу. Це вияви- 

Капітальні вкладення держави 
і колгоспів у сільське господарство 
в УРСР (у порівнянних цінах: 
млн. крб.) 

1 1970 1 1981 

Капітальні вкладен¬ 
ня держави і колгос¬ 
пів у сільське госпо¬ 
дарство — всього 2946 4630 

в тому числі 
на будівництво об’¬ 
єктів виробничого 
призначення і на 
придбання техніки 2530 4023 

3 них: 

на будівництво і об¬ 
ладнання тварин¬ 
ницьких приміщень 677 824 

на водогосподарське 
будівництво 344 531 

на закладання садів, 
виноградників та ін¬ 
ших багаторічних на¬ 

72 180 саджень 
на будівництво об’¬ 
єктів невиробничого 

416 607 призначення 

ЛОСЯ у міжгосподарському коопе¬ 
руванні і агропромисловій інте¬ 
грації підприємств, в яких с. г. 
органічно поєднується з пром. 
переробкою продукції. Обсяг буд- 
ва в сільс. місцевостях України 
постійно зростає. Істотні зміни 
відбулися в житлово-цивільному 
будівництві. Розв’язуються пи¬ 
тання найраціональнішого розсе¬ 
лення сільського населення, архі¬ 
тектурно-планувальної організації 
сіл, створення сучас. житл. бу¬ 
динків, громад, будівель, інженер- 
но-тех. благоустрою селищ. У рес¬ 
публіці за останні 15 років житл. 
фонд у селах значно оновився; кож¬ 
на четверта сім’я живе в новій 
квартирі. 
Збудовано понад 400 сіл, де умови 
життя значно наближено до місь¬ 
ких. Комплексна перебудова сіл 
на Україні виходить за межі ок¬ 
ремих населених пунктів і охоп¬ 
лює території цілих сільс. адм. 
районів. Благоустрою села сприяє 
буд-во шляхів місцевої сітки, 
газопроводів, водопроводів тощо. 
За 1976—80 в сільських місцевос¬ 
тях УРСР введено в дію житло¬ 
вих будинків заг. площею понад 
21 млн. м^, заг.-освітніх шкіл — 
на 480,1 тис. учнівських місць, 
клубів і будинків культури — на 
226,8 тис. місць, дит. дошкільних 
закладів — на 144,3 тис. місць, 
лікарень — на 10,8 тис. ліжок. 
С. б. на Україні здійснюють М-во 
сільського буд-ва УРСР і Укр. 
міжколг. об’єднання по буд-ву. 
Для виконання проектних робіт 
до С. б. залучено 120 проектних 
ін-тів, розміщених у всіх об¬ 
ластях республіки. Питання про¬ 

ектування об’єктів житл. і громад, 
буд ва в с. г. розв’язує Цивільного 
сільського будівництва українсь¬ 
кий науково-дослідний і проект¬ 
ний інститут, об’єктів виробни¬ 
чого призначення — Укр. держ. 
гол. проектний і н.-д. ін-т. 
Продовольчою програмою СРСР 
на період до 1990 року, розробле¬ 
ною відповідно до рішень XXVI 
з’їзду і схваленою Травневим пле¬ 
нумом ЦК КПРС 1982,- передбаче¬ 
но здійснювати випереджаючими 
темпами спорудження на селі впо¬ 
рядкованих житл. будинків з госп. 
будівлями для утримання худоби 
і птиці, об’єктів культурно-побут. 
призначення, збільшити капіталь¬ 
ні вкладення на ці цілі, прискори¬ 
ти розвиток індустріальної бази 
сільс. будівництва тощо. 
Літ.: Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К., 1981; Планировка и застройка сель- 
ских населенньїх мест, в. 6. К., 1970: 
Мальцев Н. С. Новое в строительст- 
ве сельскохозяйственньїх зданий. М., 
1973; Отрощенко М М. Організація 
і технологія сільського будівництва. 
К., 1973; Народное хозяйство СССР. 
1922—1982. Юбилейньїй статистиче- 
ский ежегодник. М., 1982; Народне 
господарство Української РСР. Ста- 
тастичний щорічник. К., 1982. 

В. П. Скуратовський. 
«СІЛЬСЬКІ БУДГВНЙЦТВО» — 
щомісячний журнал, орган М-ва 
сільського будівництва УРСР та 
Укр. міжколгоспного об’єднання 
по будівництву (Укрміжколгосп- 
буд). Виходить у Києві з 1951 у 
вид-ві <Будівельник>^. Висвіт¬ 
лює питання, пов’язані з практи¬ 
кою житл., культурно-побутового 
і вироби, буд-ва на селі. В журна¬ 
лі публікуються статті з питань 
економіки сільс. буд-ва, архітек¬ 
тури, планування, забудови та 
благоустрою сіл, виробництва буд. 
матеріалів тощо. Журнал знайо¬ 
мить з новими досягненнями буд. 
техніки, з досвідом сільс. буд-ва 
за рубежем. 
СІЛЬСЬКІ ГОСПОДАРСТВО - 
одна з основних галузей мате¬ 
ріального виробництва; вирощу¬ 
вання с.-г. культур і розведення 
с.-г. тварин для забезпечення на¬ 
селення продуктами харчування, 
а пром-сті — сировиною. С. г.— 
осн. ланка агроііром. комплексу 
СРСР, відіграє важливу; роль у 
розширеному відтворенні. Поділя¬ 
ється на дві великі галузі: рослин¬ 
ництво і тваринництво, які тісно 
пов’язані між собою, доповнюють 
одна одну і, в свою чергу, поділя¬ 
ються на дрібніші галузі. За харак¬ 
тером вироблюваної продукції С. 
г. є складовою частиною другого 
підрозділу сусп. виробництва — ви¬ 
робництва предметів споживання. 
С. г. виробляє й засоби вироби. — 
вирощує посівний і садивний мате¬ 
ріал, продуктивну і робочу худобу, 
багаторічні насадження тощо. Гол. 
засобом вироби, у С. г. є земля, яка 
на відміну від ін. засобів вироби, 
не зношується, а при науково об¬ 
грунтованому веденні землеробст¬ 
ва продуктивність її зростає. 
Як засіб вироби, в С. г. застосо¬ 
вують живі організми — рослини 
і тварини, внаслідок чого у розвит¬ 
ку галузі переплітається діяння 
екон. і біол. законів, період ви¬ 
робництва не збігається з робо¬ 
чим періодом, сезонно використо¬ 
вуються засоби вироби, і праця 
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(див. Сезонність виробництва). 
С. г. належить до найраніших ви¬ 
дів госп. діяльності людини. До 
виникнення капіталістичного спо¬ 
собу вироби, орне землеробство 
в поєднанні зі скотарством і до¬ 
машньою переробкою с.-г. про¬ 
дуктів було осн. видом госп. ді¬ 
яльності людини. С. г. всіх дока¬ 
піталістичних формацій було ма¬ 
лопродуктивним і зберігало пере¬ 
важно натуральний характер. З 
виникненням капіталістич. відно¬ 
син на селі і капіталістич. товар¬ 
ного вироби, на основі поділу пра¬ 
ці С. г. стає галуззю нар. г-ва. 
Розвиток капіталізму в С. г. від¬ 
бувався двома шляхами — <прус- 
ським» (повільне переростання по¬ 
міщицько-феодального г-ва в бур¬ 
жуазно-юнкерське) і ««американсь¬ 
ким фермерським (див. Фермер¬ 
ське господарство). В дореволюц. 
Росії існували обидва шляхи ево¬ 
люції капіталізму в С. г. (див. 
Аграрне питання). Більша части¬ 
на землі зосередилась в руках 
великих землевласників, а значна 
частина осн. працівників С. г.— 
селян-бідняків — ^ла розорена, 
приречена на безробіття й голод 
(див. Селянство). 
Велика Жовтн. соціалістична ре¬ 
волюція докорінно змінила стано¬ 
вище на селі, створила нові умови 
для соціалістичного перетворення 
С. г. Було назавжди скасовано при¬ 
ватну власність на землю і заміне¬ 
но всенародною держ. власністю 
(див. Націоналізація землі). За ро¬ 
ки Рад. влади на базі колективіза¬ 
ції сільського господарства й со¬ 
ціалістичної індустріалізації С. г. 
Рад. Союзу перетворилось на вели¬ 
ку, технічно оснащену галузь нар. 
г-ва, яка займає 2-е місце (після 
пром-сті) у валовому сусп. продук¬ 
ті, створює бл. 30% нац. доходу, 
на 75% формує фонд сусп. спо¬ 
живання. В С. г. існує два вироб¬ 
ничі сектори — державний {рад¬ 
госпи, племінні й КІННІ з-ди, тгта- 
д;офабрмкгг, навч.-дослідні й експе¬ 
риментальні г-ва тощо) і коопера¬ 
тивний {колгоспи, міжколгоспні 
підприємства, міжколгоспні об’єд¬ 
нання; див. Міжгосподарські під¬ 
приємства і об'єднання). Частину 
с.-г. продукції вирощують також 
у підссюних г-вах робітників, служ¬ 
бовців і колгоспників, в осн. для 
особистого споживання (див. Осо¬ 
бисте підсобне господарство). В 
СРСР на кінець 1980 було 26,3 тис. 
колгоспів, 21,1 тис. радгоспів і 
9,6 тис. міжгосп. підприємств і 
орг-цій. Це — великі, оснащені пе¬ 
редовою технікою г-ва, які широко 
впроваджують у вироби, передо¬ 
вий досвід і здобутки с.-г. науки. 
Вищою наук, установою в галузі 
С. г. в СРСР є ВАСГНІЛ (див. 
Академія сільськогосподарських 
наук всесоюзна імені В. І. Леніна). 
В С. г. країни 1981 було 2,6 млн. 
тракторів, 741 тис. зернозбиральних 
комбайнів, 1,7 млн. вантажних 
автомобілів, багато ін. с.-г. манган. 
Зростання тех. оснащеності та під¬ 
вищення енергоозброєності сприя¬ 
ли зростанню продуктивності пра¬ 
ці в С. г. та валової с.-г. продук¬ 
ції. В СРСР 1981 зібрано (млн. т): 
зернових — понад 238, бавовни- 
сирцю — 9,7, цукр. буряків — 
60,8, соняшнику — 4,68, картоплі 
— 72,1; вироблено продуктів тва¬ 

ринництва: м’яса (в забійній вазі) 
— 15,2 млн. т, молока — 88,9 млн. 
т, яєць — 70,9 млрд. шт., вовни — 
459,6 тис. т. 
На тер. України до Великого Жовт¬ 
ня із заг. площі 36 млн. га с.-г. 
угідь 15 млн. га володіли поміщи¬ 
ки, царська сім’я та монастирі, 
21 млн. га належало селянам, з 
них понад 8 млн. га — куркулям. 
У 1917 на Україні налічувалось 
2,3 млн. бідняцьких селянських 
г-в, 45% сел. г-в не мали земле¬ 
робських знарядь і вел. рогатої 
худоби, 36% — корів, 16% — посі¬ 
вів. У структурі посівних площ 
(1913^ зернові культури становили 
88,4%, у т. ч. озима пшениця — 
11%, тех. культури — 3,2%, в 
т. ч. цукр. буряки—2% і соняш¬ 
ник — 0,3%. Картопля, овочі та 
баштанні культури займали 5,0%, 
кормові — 3,4% усієї площі посі¬ 
ву. Однобічний зерновий напрям 
розвитку С. г. і низька агротехні¬ 
ка призводили до виснажування 
й хижацького використання землі. 
Після Великої Жовтн. соціалістич¬ 
ної революції селяни України 
(в межах до 17.IX 1939) одержали 
понад 14 млн. га колишніх помі¬ 
щицьких, монастирських, казен¬ 
них с.-г. земель і земель буржуа¬ 
зії. Крім того, в користування 
селян, що вступили в колгоспи, 
перейшло 8 млн. га земель курку¬ 
лів. у перші роки Рад. влади в 
С. г. переважали малотоварні дріб¬ 
ні сел. г-ва. Під кдіівництвом 
Комуністичної партії було послі¬ 
довно здійснено кооперативний 
план В. І. Леніна, створено великі 
с.-г. підприємства—колгоспи й рад¬ 
госпи, машинно-тракторні стан¬ 
ції. С. г. стало соціалістичним, 
механізованим і високотоварним. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 С. г., як і всьому нар. 
г-ву країни, нім.-фашистські за¬ 
гарбники завдали великої шкоди. 
Було зруйновано тисячі колгоспів 
і радгоспів, МТС, знищено мільйо¬ 
ни голів великої рогатої худоби, 
свиней, овець тощо. с.-г. вироби, 
різко скоротилося. Відразу ж піс¬ 
ля визволення України почалася 
відбудова С. г. На кінець 1950 
посівні площі колгоспів республі¬ 
ки збільшилися проти довоєнно¬ 
го рівня майже на З млн. га, по¬ 
тужність тракторного парку зрос¬ 
ла майже на 35%. Протягом 1951— 
55 в республіці було досягнуто 
довоєнного рівня с.-г. вироби, 
з більшості показників. Кому¬ 
ністична партія і Рад. уряд у 
післявоєнні роки вжили ряд захо¬ 
дів щодо дальшого екон. зміцнен¬ 
ня колгоспів і радгоспів. Якісно 
новий етап у розвитку галузі 
почався після Березневого плену¬ 
му ЦК КПРС 1965, який намітив 
систему заходів щодо створення 
стабільних екон. умов, що стиму¬ 
люють піднесення с.-г. виробницт¬ 
ва, зокрема встановлення твердих 
планів закупівель с.-г. продукції 
на ряд років, значне підвищення 
закупівельних цін і введення над¬ 
планових закупівель с.-г. продук¬ 
ції за підвищеними цінами тощо. 
Пленум передбачив здійснення по¬ 
слідовної інтенсифікації С. г. на 
базі комплексної механізації, хі¬ 
мізації, меліорації земель. Ідеї 
цього пленуму було розвинуто 
далі в постановах Травневого 

(1966), Жовтневого (1968), Липне¬ 
вого (1970) пленумів ЦК КПРС, у 
рішеннях ХХІП—XXVI з’їздів 
партії. Укр. РСР посідає значне 
місце в загальносоюзному вироби, 
с.-г. продукції. Зокрема, 1980 в рес¬ 
публіці було вироблено (загально¬ 
союзного віфобн.): зерна — 21,4%, 
цукрових буряків — 60,2%, со¬ 
няшнику — 48,9%, картоплі ’— 
19,6%, овочів — 26,4%, молока — 
23,3%, м’яса всіх видів — 23,2%. 
На Україні на кін. 1981 налічу¬ 
валось 7169 колгоспів, 2127 радгос¬ 
пів та 1549 міжгосп. підприємств. 
У С. г. республіки 1981 було 413 
тис. тракторів, 92,9 тис. зернозби¬ 
ральних комбайнів, 32і тис. ван¬ 
тажних автомобілів та багато ін. 
техніки. 
Темпи зростання валової продук¬ 
ції С. г. збільшилися 1980 проти 
1940 у 2 рази. Провідною галуззю 
с.-г. вироби, в УРСР є рослин¬ 
ництво, питома вага якого у вало¬ 
вій продукції С. г. республіки ста¬ 
новила (1980) 44,7%. Поряд з 
розширенням посівних площ знач¬ 
но змінилася їхня структура 
(табл.). Основою зернового госпо¬ 
дарства на Україні є вирощу¬ 
вання озимої пшениці, кукурудзи, 
ячменю, озимого жита, гречки^ 
проса. Середньорічний валовий 
збір зернових культур за 1976— 
80 становив 43,2 млн. т проти 35,1 
млн. т за попередні п’ять років. 
Серед зернових провідна роль на¬ 
лежить озимій пшениці, валові 
збори й урожайність якої постій¬ 
но зростають, збільшується також 
її питома вага у валовому збо¬ 
рі зернових (табл.). Підвищення 
врожайності відбувається за раху¬ 
нок впровадження у колгоспах і 
радгоспах науково обгрунтованої 
системи ведення С. г., вирощуван¬ 
ня культур високопродуктивних 
сортів. Важливе значення в с.-г. 
вироби, республіки має вирощу¬ 
вання тех. культур — цукр. буря¬ 
ків, соняшнику, льону-довгунця, 
хмелю, конопель, лікарських та 
ефіроолійних культур, провідна 
тех. культура — цукр. буряки. За 
розвитком садівництва й виногра¬ 
дарства Україна посідає 1-е місце 
в країні. Основу зміцнення кормо¬ 
вої бази тваринництва разом із 
зерновими становлять кормові 
культури. В УРСР вирощують 
у польових умовах силосні культу¬ 
ри, коренебульбоплоди, кормові 
баштанні культури, сіяні багато¬ 
річні й однорічні трави. Особли¬ 
ве місце у розв’язанні проблеми 
задоволення населення продукта¬ 
ми харчування посідає тварин¬ 
ництво (табл.). Питома вага його 
у валовій продукції всього С. г. 
республіки 1980 становила 55,3% 
(див. Скотарство, Свинарство, 
Вівчарство, Птахівництво). 
Бджільництво на Україні досить 
поширене і має велике значення 
в усіх природних зонах. Розвину¬ 
то шовківництво. Базою розвиті^ 
рибництва в УРСР є ставкове риб¬ 
не господарство і природні рибо¬ 
господарські угіддя. Дедалі біль¬ 
шого значення в республіці набуває 
звірівництво. Зростання вироби, 
с.-г. продукції супроводиться 
збільшенням держ. закупівель про¬ 
дуктів рослігаництва і тваринницт¬ 
ва. В міру прискорення науково- 
тех. прогресу поглиблюється спе- 
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ціалізація с.-г. вироби., посилю- 
сться його концентрація, розши¬ 
рюється міжгосп. кооперування. 
Створення держ., колгоспних та 
міжгосп. вузькоспеціалізованих 
підприємств (птахофабрик, тва¬ 
ринницьких комплексів) дає мож¬ 
ливість повною мірою використсн 
Бувати досягнення ^час. науки і 
техніки, перевести С. г. на інду¬ 
стріальну основу. Поглиблення 
спеціалізації й розвиток міжгосп. 
зв’язків зумовили виникнення 
більш високих форм кооперації, 
об’єднань колгоспів і радгоспів 
з держ. пром. підприємствами, 
створення агропромислових об'єд¬ 
нань (підприємств) різної спеціа¬ 
лізації (див. Агропромислові комп¬ 
лекси). Виникнення якісно нових 
форм сусп. вироби, сприяє вдоско¬ 
наленню виробничих відносин, 
зближенню й поступовому злиттю 
держ. і кооп.-колг. власності, пере¬ 
творенню с.-г. праці на різновид 
індустріальної, дає можливість ус¬ 
пішно розв’язувати соціальні проб¬ 
леми села, створює умови для подо¬ 
лання істотних відмінностей між 
містом і селом. В 70—80-х рр. 
матеріально-тех. база С. г. Украї¬ 
ни розвивалася високими темпами. 
Відбулись якісні зміни в структу¬ 
рі осн. фондів: підвищилася пито¬ 
ма вага активних засобів праці — 
силових і робочих машин, устат¬ 
кування, трансп. засобів тошо. 
Зросли енерг. потужності С. г., 
енергоозброєність праці. Зростан¬ 
ня тех. оснащеності галузі та по¬ 
ліпшення якісного складу машин¬ 
но-тракторного парку сприяють 
підвищенню рівня механізації, пе¬ 
реходові від механізації окремих 
технологічних процесів до комп¬ 
лексної механізації вироби, с.-г. 
продукції, впровадженню в С. г. ін¬ 
дустріальних технологій вироби., 
дають змогу підвищувати продук¬ 
тивність праці. Поряд з розв’язан¬ 
ням проблем комплексної механі¬ 
зації в С. г. здійснюються заходи 
щодо підвищення екон. родючості 
грунту. Проведено значні роботи 
по меліорації земель. Велика ува¬ 
га приділяється боротьбі з ерозією 
грунтів і полезахисному лісона¬ 
садженню. Зросла забезпеченість 
с.-г. виробництва мінеральними 
добривами. 
Розвиток С. г. в СРСР базується 
на широкому впровадженні нау¬ 
кових досягнень, передового дос¬ 
віду у вироби. Зокрема, в УРСР 
дослідження в галузі С. г. прова¬ 
дять 45 н.-д. ін-тів з мережею під¬ 
порядкованих їм дослідних стан¬ 
цій, 20 обласних і 16 галузевих 

Урожайність основних 
сільськогосподарських культур 
УРСР 
(усі категорії господарств; ц з 1 га) 

Культури 1940 1 1950 1 1960 1 1980 

Зернові 12,4 10,2 15,8 23,1 
в т. ч. пшени¬ 
ця озима 12,1 11,1 17,5 26,6 
Зернобобові 10,3 7,6 12,7 17,4 
Цукрові буря¬ 
ки (фабричні) 159,0 177,0 218,0 274,0 
(Соняшник 13,1 8,1 11,0 13,4 

Льон-довгу- 
нець (волок¬ 
но) 1.6 0.9 3.3 4,2 

Овочі 113,0 62,0 103,0 138,0 

ДОСЛІДНИХ станцій, 19 с.-г. вузів. 
Науково-організаційним і методич¬ 
ним центром розвитку с.-г. науки 
в УРСР є регіональне Південне 
відділення Всесоюзної академії 
сільськогосподарських наук. 
В Основних напрямах економічно¬ 
го і соціального розвитку СРСР на 
1981—1985 роки і на період до 
1990 року зазначається, що перед 
С. г. стоїть та ж гол. проблема, 
що і в ін. галузях нар. г-ва, — під¬ 
вищення ефективності і якості. 
Посівні площі УРСР 
(усі категорії господарств; тис. га) 

1 1940 1950 1 1960 1 1980 

Вся посів¬ 
на площа 31336 ЗО 656 33 547 33 321 

Зернові 
культури 21385 20 047 13 729 16 671 

в т. ч. 
озимі 
зернові 
ярі 
зернові 

10 116 9300 5160 8702 

11 269 10 747 8569 7969 

Технічні 
культури 2699 2890 3574 3951 

Картопля 
та овоче- 
баштанні 
культури 2811 2481 2832 2315 

Кормові 
культури 4441 5238 13 412 10 384 

чАле центо ваги тепер — і це від¬ 
мітна особливість аграрної політи¬ 
ки у 80-ті роки — переноситься на 
віддачу від капіталовкладень, зро¬ 
стання продуктивності сільського 
господарства, на поглиблення і 
вдосконалення його зв’язків з усі¬ 
ма галузями агропромислового 
комплексу» (Матеріали XXVI 
з’їзду КПРС. К., 1981, с. 55). 
Буде продовжено планомірне пере¬ 
ведення С. г. на індустріальну ос¬ 
нову. У Продовольчій програмі 
СРСР на період до 1990 року, роз¬ 
робленій відповідно до рішень 
XXVI з’їзду КПРС і схваленій 
Травневим пленумом ЦК КПРС 
1982, підкреслюється, що одним 
з осн. напрямів реалізації її є за¬ 
безпечення високих темпів сільсь¬ 
когосподарського виробництва на 
основі послідовної його інтенсифі¬ 
кації, високоефективного викори¬ 
стання землі, всемірного зміцнен¬ 
ня матеріально-технічної бази, при¬ 
скореного впровадження досягнень 
науки і передового досвіду. 
Комуністична партія, послідовно 
здійснюючи курс аграрної політи¬ 
ки КПРС, проводить велику робо¬ 
ту по забезпеченню піднесення с.-г. 
вироби. 
Значних успіхів у розвитку С. г. 
досягли й ін. соціалістичні країни. 
Середньорічні темпи приросту с.-г. 
продукції в соціалістичних краї¬ 
нах за 1951—80 становили 3,3% , 
у т. ч. в країнах — членах РЕВ — 
2,9%. Частка соціалістичних країн 
у світовому вироби, зернових і 
зернобобових культур (1980) ста¬ 
новила 37%, картоплі — 62%, 
цукр. буряків — 47%, бавовни (в 
перерахунку на волокно) — 40%. 
Соціалістичне С. г. розвивається 
в умовах міжнародного соціалі¬ 
стичного поділу праці, екон. інте¬ 
грації країн світової соціалістич¬ 
ної системи. Велику роль у розвит¬ 
ку міжгосп. зв’язків у галузі ви¬ 
роби. та збуту с.-г. продукції ві¬ 

діграє Рада Економічної Взаємо¬ 
допомоги. Про С. г. СРСР див. 
також відповідний розділ у ст. 
Союз Радянських Соціалістичних 
Республік, про С. г. УРСР — від¬ 
повідний розділ в окремому томі 
Українська Радянська Соціалі¬ 
стична Республіка, а також від¬ 
повідні розділи в статтях про 
союзні республіки і країни. 
Літ.: Ленів В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 3. Розвиток капіталізму в Ро¬ 
сії; т. 45. Про кооперацію; Матеріали 
XXVI з'їзду КПРС. К.,.1981; Матеріа;; 
ли XXVI з’їзду Комуністичної партії 
України. К., 1981; Продовольча про¬ 
грама СРСР на період до 1990 і^оку 
і заходи по її реалізації. Матеріали 
травневого Пленуму ЦК КПРС 1982 
року. К., 1982; Народное хозяйство 
СССР 1922—1982. Юбилейньїй стати- 
стический ежегодник. М., 1982; На¬ 
родне господарство Української РСР. 
Статистичний щорічник. К., 1982. 

М. В. Зубець. 
СІЛЬСЬКЙЙ сход — 1) у доре- 
волюц. Росії розпорядчий орган 
сільської громади. Складався з 
селян-домовласників і виборних 
сільс. службових осіб, очолював¬ 
ся старостою. Був зобов’яза¬ 
ний виконувати розпорядження 
поліції, земського начальника то¬ 
що. 2) В СРСР заг. збори громадян, 
які проживають на тер. сільс. 
Ради в цілому або окремих сільс. 
населених пунктів, вулиць і квар¬ 
талів, а також збори представни¬ 
ків жителів села, селища. В УРСР 
відповідно до Закону про сільс. 
Раду пар. депутатів УРСР збори 
обговорюють питання благс^строю, 
соціального, культурно-побутового 
та ін. обслуговування населення, 
охорони громадського порядку, до¬ 
держання санітарних і протипо¬ 
жежних правил, заслуховують до¬ 
повіді про роботу виконкому сіль¬ 
ради та ін. питання життя села, 
селища. На сходах громадян окре¬ 
мих населених пунктів, розташова¬ 
них на тер. Ради, вулиць тощо, 
можуть обиратися громад, сіль¬ 
ські, селищні, вуличні та квар¬ 
тальні комітети. 
чСІЛЬСЬКЙЙ ТЕАТР» — мис¬ 
тецький громадсько-політ. журнал, 
орган Харків, міського відділу 
мистецтв Управління політосвіти 
УРСР. Виходив щомісяця 1926—31. 
У чС. т.» друкувалися одноактні 
п’єси, інсценізації, рецензії на ви¬ 
стави профес. і самодіяльних те¬ 
атрів, поради митців аматорам 
театр, мистецтва. Журнал про¬ 
водив конкурси на кращі п’єси для 
села тощо. Відіграв велику роль 
у організації на Україні робітн.- 
селянських театрів (згодом ро¬ 
бітничо-колгоспні театри). В 
чС. т.» співробітничали А. Пет- 

•«СІЛЬСЬКИЙ 
ТЕАТР». 

чСільський театр». 
Обкладинка журналу. 

Поголів’я сільськогосподарських тварин в УРСР 
(усі категорії господарств; на 1 січня; тис.) 

Роки 

Велика рогата 
худоба 

Свині 

Вівці і кози 

Коні 

всього 
у т. ч. 
корів всього 

у т. ч. 
вівці 

1941 10 997 5965 9186 7325 6700 4674 

1951 11 182 4811 7765 6740 5465 2245 

1961 17 632 7814 18 194 10 631 10 062 1840 

1971 21352 8563 20 746 8971 8614 1322 

1982 25 414 9269 19 964 8970 8728 815 
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рицький, Л. Болобан, Й. Шевчен¬ 
ко, С. К. Бондарчук та ін., відпо¬ 
відальним секретарем працював 
Ю. Смолич. 
4СІЛЬСЬК[ ВГСТІ^ — газета ЦК 
Компартії України. Виходить у 
Києві 6 раз на тиждень. Поперед¬ 
никами <С. в.> були газети чСе- 
лянська біднота» (1920—21), чСе- 
лянська правда» (1921—25), чРа- 
дянське село»(1924—32), ««Колгосп¬ 
не село» (1933—34). З квітня 1939 
газета видавалася під назвою <Кол¬ 
госпник України». Одночасно ви¬ 
ходили газети ««Тваринництво Ук¬ 
раїни» і ««Радянський селянин». У 
серпні 1949 всі ці три видання бу¬ 
ло об’єднано в одне —газ. ««Кол¬ 
госпне село». Сучас. назва — з квіт¬ 
ня 1965. ««С. в.» широко висвітлю¬ 
ють життя сільських трудівників 
республіки, пропагують передовий 
досвід колгоспів і радгоспів. Газе¬ 
ту нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора (1973). 
СІЛ ьськогосподАрське 
машинобудування — га¬ 
лузь машинобудування, підпри¬ 
ємства якої виробляють с.-г. маши- 
ни, а також агрегати, вузли, деталі 
й запасні частини до цих ма 
шин. Гол. завданням С. м. є 
забезпечення комплексної механі¬ 
зації с.-г. вироби., тобто застосу¬ 
вання машин не тільки на основ¬ 
них, а й на проміжних операціях 
чри вирощуванні сільськогосп. 
культур, при заготівлі й приготу¬ 
ванні кормів на тваринницьких 
фермах і птахофермах. В Росії 
вироби, с.-г. машин почато в 30-х 
рр. 19 ст. В серед. 19 ст. на Пд. 
країни (переважно на Україні) 
виникли майстерні, невеликі під¬ 
приємства для виготовлення й 
ремонту нескладних с.-г. машин. 
Однак більш-менш значного роз¬ 
витку С. м. набуло в кінці 19 — на 
поч. 20 ст. В 1913 в Росії налічу¬ 
валося понад 900 майстерень і під¬ 
приємств галузі, з яких лише 9 
були п^івняно великими з-дами. 
В Рад. Союзі С. м. перетворено на 
потужну галузь машинобудуван¬ 
ня. Докорінно на новій тех. базі 
реконструйовано діючі підприємст¬ 
ва, збудовано багато нових. Ство¬ 
рено сотні типів с.-г. машин. Осн. 
підприємства галузі містяться в 
РРФСР, Казахстані. Узбекистані, 
на Ую)аїні. 
В УРСР значного розвитку набуло 
С. м. у післявоєнні роки внаслі¬ 
док реконструкції діючих і будів¬ 
ництва нових підприємств, поглиб¬ 
лення їхньої спеціалізації, поліп¬ 
шення організації вироби., впро¬ 
вадження прогресивнішої техноло¬ 
гії, створення й освоєння у ні 
нереальніших машин та уніфіка¬ 
ції їхніх частин і деталей. Най¬ 
більші підприємства С. м. Украї¬ 
ни: виробничі об’єднання ««Хар¬ 
ківський тракторний завод» та 
««Серп і молот»^ (м. Харків), 
львівське виробниче об'єднання 
<Львівхімсільгоспмаш>, одеське 
виробниче об'єднання по плугах 
і боронах <Одесагрунтомаш>, 
кіровоградський завод сільсько¬ 
господарських машин ««Червона 
зіркам. Дніпропетровський ком¬ 
байновий завод імені К. Є. В<^о- 
шилова. Херсонський комбайно¬ 
вий завод імені Г. І. Петровського, 
Тернопільський комбайновий з-д 
ім. XXV з’їзду КПРС та ін. В 

70-х рр. в республіці практично 
створено окрему галузь С. м. по 
виготовленню машин і устатку¬ 
вання для механізації робіт у 
тваринництві та кормовиробницт¬ 
ві. Великі підприємства цієї га¬ 
лузі — Білоцерківський завод 
сільськогосподарського машино- 
будування імені Першого травня. 
Кіровоградський чавуноливарний 
з-д, <Ковельсільмаш», виробничі 
об’єднання «Уманьфермаш», «<Ні- 
жинсільмаш» тощо. В 1980 на 
Україні обсяг вироби, с.-г. машин 
збільшився проти 1960 у 5,3 раза, 

Виробництво основних видів 
сільськогосподарських маишн в 
СРСР (тис. шт.) 

1940 1965 1 1981 

Плуги трак¬ 
торні 38,4 166 203 

Сівалки трак¬ 
торні 21.4 262 213 

Зернозбираль¬ 
ні комбайни 12,8 85,8 106 

Картопле¬ 
збиральні 
комбайни 4.9 10,2 

Кукурудзо- 
обиральні 
комбайни 6 шт 1.2 

Бавовно¬ 
збиральні 
комбайни 5 шт 7,7 9.6 
Дощувальні 
машини 14,3 17.1 
Силосо¬ 
збиральні 
комбайни 20,0 40,8 

Доїльні 
установки - 6.7 62,6 

а вироби, машин для тваринництва 
та кормовиробництва — в ЗО раз. 
У заг. обсязі випуску продукції 
С. м. країни продукція заводів 
С. м. республіки становить понад 
п’яту частину, а вироби, деяких 
видів продукції галузі завдяки 
спеціалізації зосереджено переваж¬ 
но на Україні (100% вироби, бу¬ 
рякозбиральних комплексів і ку¬ 
курудзозбиральних комбайнів, по¬ 
над 50% усіх плугів, бл. 40% сіва¬ 
лок, у т. ч. 100% для сівби куку¬ 
рудзи, цукр. буряків та овочевих 
культур, 90% машин для хім. 
захисту рослин та ін.). За роки 
десятої (1975—80) п’ятирічки в 
республіці освоєно нових видів 
машин і устаткування бл. 140 най¬ 
менувань, значно підвищено тех. 
рівень вироби. У Продовольчій 
програмі СРСР на період до 1990 
року, розробленій відповідно до 
рішень XXVI з’їзду КПРС і схва¬ 
леній Травневим пленумом ЦК 
КПРС 1982, підкреслюється, що 
першорядним завданням маш.-буд. 
м-в, усіх м-в і відомств агропро¬ 
мислового комплексу є завершення 
в основному в період до 1990 року 
комплексної механізації земле¬ 
робства і тваринництва та переоз¬ 
броєння харчової галузі про¬ 
мисловості на новій тех. основі. 
Прискорено розвивати виробничі 
потужності й організувати випуск 
у необхідній кількості для с. г. 
всіх видів с.-г. техніки. Ставиться 
завдання в тракторному і С. м. 
у дванадцятій п’ятирічці забез¬ 
печити випуск нових і модернізо¬ 
ваних енергонасичених тракторів, 
приступити до вироби, універсаль¬ 

но-просапних тракторів потужні' 
стю приблизно 150 кінських сил. 
Координують роботи по створенню 
нових с.-г. машин та стандар¬ 
тизації й уніфікації їх Всесоюзний 
н.-д. ін-т с.-г. машинобудування 
в Москві, Н.-д. ін-т с.-г. машино¬ 
будування в Харкові, Всесоюзний 
н.-д. і конструкторсько-технологіч¬ 
ний ін-т по машинах для комплекс¬ 
ної механізації і автоматизації тва¬ 
ринницьких ферм у Києві та ін. 
н!-д. і конструкторські організа¬ 
ції. В. С. Євдощук, В. І. Соловей. 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ вй- 
СТАВКИ — демонстрація досяг¬ 
нень сільськогосподарського ви¬ 
робництва та науки. В СРСР — 
одна з дійових форм пропаганди 
досягнень науки та передового до¬ 
свіду кращих колгоспів, радгоспів, 
наук, установ, навчальних закла¬ 
дів, окремих передовиків с.-г. ви¬ 
роби. і спеціалістів г-в. До 1958 у 
Рад. Союзі провадилися С. в. ра¬ 
йонні, міжрайонні, обласні (кра¬ 
йові), республіканські і Всесоюзна 
С. в. (ВеГВ). Згідно з постановою 
Ради Міністрів СРСР від 28.V 
1958 ВеГВ ввійшла до складу Ви¬ 
ставки досягнень народного гос¬ 
подарства СРСР (ВДНГ СРСР). 
На Україні з 1958 досягнення с.-г. 
вироби, широко демонструються 
на Виставці досягнень народного 
господарства УРСР (ВДНГ 
УРСР). 
СІЛЬСЬКОГ осподАрської 
МІКРОБІОЛОГІЇ українсь¬ 
кий Н АУ кО во-дОсл І д н и й 
ІНСТИТ^’Т — підпорядкований 
Південному відділенню ВАСГНІЛ. 
Створений 1969 на базі Чернігівсь¬ 
кого відділу с.-г. мікрсюіології, 
вірусології та імунології (засн. 
1960), Українського н.-д. ін-ту 
землеробства УРСР та відділен¬ 
ня с.-г. мікробіології Чернігівсь¬ 
кої обл. держ. с.-г. дослідної стан¬ 
ції. Він-ті (1982) — 7 лабораторій 
і відділ наукова-тех. інформації, є 
дослідне г-во. Осн. завданням ін-ту 
є розробка актуальних питань с.-г. 
мікробіології і вірусології, спря¬ 
мованих на підвищення продуктив¬ 
ності с.-г. виробництва. Ін-т пра¬ 
цює над пошуками шляхів вико¬ 
ристання мікроорганізмів для під¬ 
вищення родючості грунту та по¬ 
живної ЦІННОСТІ і консервування 
кормів, а також над розробкою 
препаратів для захисту тварин і 
рослин від патогенних вірусів і 
мікробів. в. П. Романенко. 
СІМ (давньоєвр. Шем) — за біб¬ 
лійною міфологією один з трьох 
синів Ноя, від яких після все¬ 
світнього потопу ««заселилася вся 
земля». Звідси — ««сини С.», семіти 
(народи, які розмовляють семітсь¬ 
кими мовами). 
4СІМ вГльних мистецтв» 
(лат. зеріет агіез ІіЬегаІез) — навч. 
предмети у школах середньовіччя 
й на ««артистичних» (підготовчих) 
ф-тах ун-тів. Складалися з двох 
ступенів: тривіум (граматика, ри¬ 
торика, діалектика) і квадривіум 
(арифметика, геометрія, астроно¬ 
мія, музика). ««С. в. м.» сформува¬ 
лися ще в античний період. У зв’яз¬ 
ку з панівною роллю церкви й за¬ 
непадом культури в період серед¬ 
ньовіччя багатий зміст, вкладений 
у ці галузі знань античними вче¬ 
ними, було зведено до обмеженого 
числа елементарних відомостей, 
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ЯКІ використовували з реліг. ме¬ 
тою. в добу Відродження в зв’яз¬ 
ку з розкладом феодалізму й потре¬ 
бами виробництва відбулися зміни 
в змісті освіти. Було відновлено 
світський характер <С. в. м.»^. Си¬ 
стему чС. в. м.> поступово заміни¬ 
ла система класичних гімназій. 
На Україні чС. в. м.> вивчали в 
братських школах і колегіумах. 
«СІМ ЧУД£с СВГТУ»—за уяв¬ 
ленням античного суспільства най¬ 
визначніші пам’ятки стародавніх 
культур. Майже повністю зберег¬ 
лися лише піраміди Старод. Єгип¬ 
ту (іл. див. на окремому аркуші до 
ст. Архітектура, т. 1, с. 224—225); 
ін. пам’ятки відомі за окремими 
фрагментами (храм Артеміди в 
Ефесі, бл. 550 до н. е.; Мавзолей 
у Галікарнасі) або за свідченням 
античних авторів: розбиті на на¬ 
сипних терасах сади Семіраміди 
у Вавілоні (7 ст. до н. е.); статуї 
Зевса в Олімпії (золото, слонова 
кістка, бл. 430 до н. е., скульп¬ 
тор Фідій) і Геліоса в Родосі 
(т. 3. Колос родоський, бронза, 
бл. 292—280 до н. е., скульптор 
Харос); маяк в Александріі (бл. 280 
дон. е., арх. Сострат Кнідський). 
сімадзАкі Тосон (справж. ім’я 
— Харукі; 17.11 1872, с. Магоме, 
префектура Нагано — 22. VIII 
1943, Оїсо, префектура Канага- 
ва) — япон. письменник, визнач¬ 
ний представник япон. реалістич¬ 
ного роману поч. 20 ст. Літ. діяль¬ 
ність почав як поет-романтик 
(збірки ч Молоді пагони1897; 
чЧовник» 1898). Славу здобув 
романом чПорушений заповіте 
(1906). Автор романів чВесна»^ 
(1908), чСім’я»^ (1910), чНове жит¬ 
тя» (1918), повістей чБуря» (1926) 
і чПоділ» (1927), у яких піднімав 
актуальні соціальні проблеми. Вер¬ 
шина творчості — істор. роман 
чПеред світанком» (1929—35) і 
незакінч. роман чВорота на Схід» 
(1943). С. належать також числен¬ 
ні оповідання, нариси, твори лля 
дітей. 
Те.: Рос. аерекл.— Нарушенньїй 
завет. М., 1955; Семья. М., 1966. 
Літ.: Гривнин В. С. Симадзаки-То- 
сон. Биобиблиографический указа- 
трль. М.. 1957. Б. П. Яиенко. 

СІМЕТЗ — селище МІСЬКОГО типу 
Крим. обл. УРСР, підпорядкова¬ 
не Ялтинській міськраді. Розта¬ 
шований на Пд. березі Криму, 
за 21 км від Ялти. 4,9 тис. ж. 
(1982). На тер. сучас. С. в період 
середньовіччя існувало кілька 
фортець і поселень. У 13—15 ст. 
одну з фортець захопили генуезці. 
В 1475—1774 С.— під владою 
Османської імперії. В 1783 С. у 
складі Криму приєднаний до Ро¬ 
сії. Рад. владу встановлено 19.XII 
1917 (1.1 1918). З 1929 С.— с-ще 
міськ. типу. у С.— відділення 
Кримської астрофізичної обсерва¬ 
торії АН СРСР. Середня школа, 
амбулаторія, З клуби, 2 кінотеатри. 
Будинок-музей М. М. Коцюбин¬ 
ського. С.— приморський курорт. 
Оточений з трьох боків горами, 
які захищають його від холод¬ 
них пн. та пн.-східних вітрів. 
Особливість клімату С.— незнач¬ 
ні коливання добових температур. 
Лікувальні засоби — кліматоте¬ 
рапія, морські купання (взимку — 
ванни). Є водолікарня, санаторії, 
будинки відпочинку. Показан- 

н я: активні форми туберкульозу 
легень. Курорт функціонує цілий 
рік. в С. бували О. С. Пушкін 
(1820), О. С. Грибоєдов (1825), 
Л. М. Толстой (1885), М. Горь- 
кий (1891), М. М. Коцюбинський 
(1895, 1911), Д. А. Фурманов 
(1924), В. В. Маяковський (1927) 
та ін. ^ 
СІМбЙКИНЕ — селище міського 
типу Краснодонського р-ну Воро- 
шиловгр. обл. УРСР. Залізнична 
станція. 2,7 тис. ж. (1982). Під¬ 
приємства по обслуговуванню за- 
лізнич. транспорту, племінний пта- 
хорадгосп-репродуктор, будинок 
побуту. Середня щкола, 2 мед. 
амбулаторії, клуб, З б-ки. Засн. 
1910—14, с-ще міськ. типу — з 
1938. 
СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ — одна 
з форм виховання дітей, що поєд¬ 
нує цілеспрямовані пед. дії бать¬ 
ків з повсякденним впливом сімей¬ 
ного побуту. Гол. завдання С. в.— 
підготовка дітей до життя в існую¬ 
чих соціальних умовах, набуття 
ними знань, умінь і навичок, не¬ 
обхідних для нормального форму¬ 
вання особистості в умовах сім'ї. 
С. в. будується на основі ідеоло¬ 
гії, моралі й системи взаємовідно¬ 
син тих соціальних верств, до яких 
належить сім’я. В соціалістичному 
суспільстві С. в. є невід’ємною 
складовою частиною комуністич¬ 
ного виховання. Мета С. в.— за¬ 
класти основи всебічного розвитку 
особистості — розумового, мораль¬ 
ного, естетичного й фізичного, 
привчити дітей до праці, допомогти 
їм засвоїти правила соціалістич¬ 
ного співжиття і дотримувати їх 
(див. Розумове виховання. Мо¬ 
ральне виховання, Естетичне ви¬ 
ховання, Фізичне виховання, 
Трудове виховання). Цінний вне¬ 
сок у теорію і практику С. в. зро¬ 
били Н. К. Крупська, А. С. Мака- 
ренко, С. Т. Шацький, П. П. Блон- 
ський, А. П. Шнкевич, В. О. Су- 
хомлинський. Сім’я здійснює ви¬ 
ховний вплив на дитину з перших 
днів народження. Засоби догляду 
й годування, заг. режим форму¬ 
ють у дитини перші звички, ВІД 
яких залежить подальша її по¬ 
ведінка (див. Гігієна дітей і під¬ 
літків, Переддошкільний вік). 
Завдання батьків полягає в роз¬ 
витку мислення й мови дітей, ак¬ 
тивності й витримки, самостій¬ 
ності в різних проявах життєдіяль¬ 
ності, прищеплення навичок са¬ 
мообслуговування тощо (див. До¬ 
шкільний вік, Ігри дитячі). У 
шкільному віці, коли осн. змістом 
дитячого життя стає навч. діяль¬ 
ність і формується характер, важ¬ 
ливо, щоб сім’я підтримувала тіс¬ 
ний зв’язок зі школою, заохочувала 
дітей до посильної праці й участі в 
громад, роботі, привчала їх до 
чіткого режиму дня (див. Режим 
шкільний, Позашкільні заклади). 
В підлітковому та юнацькому віці 
першорядного значення набувають 
питання формування у молоді 
світогляду, рис характеру. Зав¬ 
дання батьків — допомогти дітям 
виробити твердий характер, ро¬ 
зумно розширюючи права і само¬ 
стійність, підвищуючи їхню роль 
у житті домашньому і шкільному, 
житті всієї країни, в обранні май¬ 
бутньої професії тощо. Вирішаль¬ 
не значення в здійсненні правиль¬ 

ного з точки зору комуністичної 
моралі С. в. має заг. сімейний лад 
(характер взаємовідносин між бать¬ 
ками та ін. членами сім’ї, режим, 
традиції тощо). Важливою умовою 
правильного виховання дітей у 
сім’ї є приклад самих батьків, тру¬ 
дова атмосфера в сім’ї, а також 
розуміння батьками мети і завдань 
комуністичного виховання, своєї 
відповідальності перед суспільст¬ 
вом. Питання С. в. висвітлюються 
в журналах <Семья и школа», 
^Дошкільне вихованням, ^Почат¬ 
кова школам, ^Радянська школам, 
в газ. «Радянська освіта» й чУчи- 
тельской газете» та ін. 
Літ.: Волков К. Н. О времени, детях 
и о семье. М., 1971; Школа, семья и 
общественность. М., 1976; Семья в 
системе нравственного воспитания. 
Актуальньїе проблеми воспитания под- 
ростков. М., 1979; Савченко О. Я. 
Сімейне виховання. Молодші школя¬ 
рі. К.. 1979; Проколієнко Л. М., Ні- 
коленко Д. Ф. Сімейне виховання. 
Підлітки. К.. 1981. 

Н. П. Калениченко. 

СІМЄЙНЕ право —в СРСР су- 
купність правових норм, що ре¬ 
гулюють особисті і пов’язані з ни¬ 
ми майнові відносини громадян, 
які виникають із шлюбу та належ¬ 
ності до сім*і. С. п. регулює й пи¬ 
тання усиновлення (удочеріння), 
опіки і піклування. Осн. джерела¬ 
ми рад. С. п. є Конституція СРСР, 
конституції союзних і авт. респуб¬ 
лік, Основи законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про шлюб 
та сім’ю, відповідні кодекси союз¬ 
них республік, зокрема Кодекс 
про шлюб та сім'ю УРСР та ін. 
нормативні акти, які видаються 
на розвиток С. п. Ряду норм С. п. 
надано конституційного значення. 
Ст. 53 Конституції СРСР (ст. 51 
Конституції УРСР) визначає, що 
чсім’я перебуває під захистом 
держави. Шлюб грунтується на 
добровільній згоді жінки та чоло¬ 
віка; подружжя є повністю рів¬ 
ноправним у сімейних відносинах». 
Конституційними гарантіями пік¬ 
лування про рад. сім’ю є створен¬ 
ня і дальший розвиток широкої 
мережі дит. закладів, пільги жін- 
кам-матерям, багатодітним сім’ям 
тощо (див., зокрема. Охорона ма¬ 
теринства і дитинства). С. п. 
регулює відносини між подруж¬ 
жям щодо порядку та умов вступу 
в шлюб, особистих і майнових від¬ 
носин між ними, порядку та умов 
припинення шлюбу (див. Розлу¬ 
чення)] відносини між батьками 
і дітьми, ін. родичами тощо. Сі¬ 
мейно-правові норми регулюють 
і порядок ведення запису актів 
громадянського стану та ін. 
Літ.: Кодекс про шлюб та сім’ю Ук¬ 
раїнської РСР. Науково-практичний 
коментар. К., 1973; Матвеев Г. К. Со- 
ветское семейное право. М., 1978; 
Иванов М. А., Каллистратова Р. Ф. 
Семья. Общество. Закон. М., 1980. 

Г. К. Матвеев. 

СІМЕНОН (Зітепоп) Жорж(н. 13.II 
1903, Льєж, Бельгія) — франц. 
письменник. Член Бельг. королів¬ 
ської академії наук, л-ри та крас¬ 
них мистецтв (1951). Автор 200- 
томної серії детективних соціаль¬ 
но-психологічних романів (з 1931). 
Головний герой більшості з них — 
комісар Метре, який співчуває про¬ 
стим людям. Захоплюючий сюжет 
поєднується в романах з розкрит¬ 
тям людських характерів і спро- 

СІМЕНОН 

• 

Ж. Сіменон. 
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К. К. Сімінський. 

бами викриття пороків бурж. су¬ 
спільства, що породжує злочин¬ 
ність (<Метре подорожуєм, 1958, 
««Метре і бродятам, 1963). С. ви¬ 
криває жадобу наживи в бурж. 
родинах (««Смерть Сесілім, 1958), 
фашист, ідеологію (««Батно на сні- 
тум, 1948), расизм і колоніалізм 
(«Нетритянський кварталм, 1935), 
амер. тантстеризм (<Брати Ріком, 
1952), виступає на захист знедоле¬ 
них (««Чотири дні з життя бідня¬ 
кам, 1949, ««Тюрмам, 1968). Авто- 
біотр. книти <Я зтадуюм (1945), 
чПедітрім (1948). 
Те.: Укр. перекл. — Замах на 
бродягу. Романи та новісті. К., 1968; 
Справа Сен-Ф’якрів.— Порт у тума¬ 
ні.— Тюрма. К., 1969; Клуб <100 клю- 
чівм. К., 1981; Рос. перек л.— 
Желтьій пес... М., 1960; Неизвестнме 
в доме. М., 1966; Трубка Мегрз. М., 
1966; Первое дело Мегрз. М., 1968; 
Инспектор Кадавр.— Револьвер Мег¬ 
рз.— Мегрз путешествует. Л., 1974; 
Мегрз сердится. М., 1975; И все-таки 
орешник зеленеет. М., 1975: Романи. 
Л., 1978. 
Літ.: Модестова Н. А. Комиссар Ме¬ 
грз и его автор. К., 1973; Шрайбер 
3. Л. Жорж Сименон. Л., 1977. 

В. І. Пагценко. 

СГМЕНС (Зіетепз) Ернст Вернер 
(13.XII 1816, Ленте, поблизу Ган¬ 
новера — 6.XII 1892, Берлін) — 
нім. винахідник у галузі електро¬ 
техніки і підприємець, член АН 
у Берліні (з 1874). Закінчив Бер¬ 
лінське арт. інженерне уч-ще. Пер¬ 
ші роботи С. були пов’язані з 
гальванопластикою. Пізніше С. 
одержав (1847) у Пруссії патент 
на вдосконалений телеграфний 
апарат, брав участь у проведенні 
кількох телегр. ліній у Росії (Пе¬ 
тербург — Севастополь, Петер¬ 
бург — Варшава та ін.). Працював 
у галузі сильнострумової елек¬ 
тротехніки, винайшов багато елек- 
тротех. приладів і пристроїв. Ке¬ 
рував спорудженням (1879) першої 
в світі дослідної міської з-ці — 
трамвайної лінії (на Берлінській 
пром. виставці). Засновник і гол. 
власник великих електротех. кон¬ 
цернів <Сіменсм. Ім’ям С. названо 
одиницю електропровідності — си¬ 
менс. 
СІМГНСЬКИИ Костянтин Костян¬ 
тинович [22.II (6.ПІ) 1879, м. 
Милейчиці Гродненської губернії, 
тепер ПНР — ІЗ.УІ 1932, Київ] — 
укр. рад. вчений у галузі буд. ме¬ 
ханіки, акад. АН УРСР (з 1926). 
Після закінчення (1907) Київ, по- 
літех. ін-ту викладав у ньому 
(з 1914 — професор). Працював 
і в ін. вузах Києва — університеті, 
Ін-ті нар. г-ва, художньому ін-ті. 
З 1921 — директор Ін-ту тех. меха¬ 
ніки (тепер Ін-т механіки) АН 
УРСР. З 1929 — директор Київ, 
філіалу Н.-д. ін-ту споруд. Віце- 
президент АН УРСР (з 1931). 
Виконав важливі дослідження що¬ 
до втомленості металу в мостах, 
втомленості деревини, запропону¬ 
вав оригінальний метод визначен¬ 
ня мех. міцності її свердлінням. 
Вперше запропонував способи ут¬ 
ворення просторових мостових 
ферм, систематизував дані по ба¬ 
гатьох породах кам’яних матеріа- 
лів^ розробив теорію міцності гра¬ 
нітів, займався питаннями міцнос¬ 
ті і стійкості металевих стрижнів, 
зниження собівартості буд-ва. Ав¬ 
тор багатьох підручників і посіб¬ 
ників. 

Сімнадцята конференція 
ВКП(б). Відбулася ЗО.І—4.II 1932 
в Москві. В ній взяли участь 386 
делегатів з ухвальним і 525 — з до¬ 
радчим голосом. Порядок денний: 
1) Підсумки розвитку пром-сті за 
1931 і завдання на 1932; 2) Дирек¬ 
тиви до складання 2-го п’ятирічно¬ 
го плану нар. г-ва СРСР (1933— 
37). Зібравшись на поч. завершаль¬ 
ного року 1-ї п’ятирічки, конфе¬ 
ренція відзначила, що завдяки 
величезній активності мас у бороть¬ 
бі за виконання п’ятирічки і пра¬ 
вильній політиці партії в СРСР 
побудовано фундамент соціалізму, 
питання <хто — кого»^ розв’язано 
в місті і на селі повністю на ко¬ 
ристь соціалізму. В центрі схва¬ 
леного конференцією нар.-госп. 
плану на 1932 було виконання на¬ 
пруженої вироби, і будівельної 
програми по чорній металургії, 
вуглевидобутку, машинобудуван¬ 
ню, будівництву нових гідроелект- 
роцентралей і ТЕЦ. Вирішено було 
форсувати будівництво підпри¬ 
ємств легкої 1 харчової пром-сті. 
Багато уваги приділила конферен¬ 
ція розвиткові пром-сті УРСР, зо¬ 
крема вказала на необхідність 
введення в дію Краматорського 
заводу важкого машинобудуван¬ 
ня, Луганського паровозобудівного 
з-ду. Затверджені конференцією 
«Директиви до складання другого 
п’ятирічного плану народного гос¬ 
подарства СРСР (1933—1937)» 
націлили партію на завершення 
соціалістичної реконструкції нар. 
г-ва на новій тех. базі, на остаточ¬ 
ну ліквідацію експлуататорських 
класів, дальше зміцнення екон. і 
політ, основ диктатури пролета¬ 
ріату. Конференція вказала на 
необхідність піднесення тех. осві 
ти, оволодіння госп. кадрами тех¬ 
нікою, створення нових кадрів рад. 
тех. інтелігенції. Конференція від¬ 
значила, що успіхи соціалізму в 
СРСР є найкращим свідченням 
його переваг над капіталізмом, що 
вони забезпечують зростання рево- 
люціонізуючого впливу країни Рад 
на трудящих усього світу. Конфе 
ренція відіграла велику роль у 
поліпшенні керівництва пром-стю, 
визначила осн. напрями розробки 
2-го п’ятирічного плану. 
Літ.: XVII конференция ВКП(6). 
Стенографический отчет. М., 1932; 
КПРС в резолюціях і рішеннях з'їз¬ 
дів, конференцій і пленумів ЦК, 
т. 5. К., 1980; Історія Комуністичної 
партії Радянського Союзу, т. 4, кн. 
2. К., 1973. М.^Б. Погребінський. 
СІМНАДЦЯТИМ З’ЇЗД ВКП(6). 
Відбувся 26.1—10.11 1934 в Москві. 
В роботі з’їзду взяли участь 1225 
делегатів з ухвальним і 736 — з до¬ 
радчим голосом, які ішедставляли 
1 872 488 членів і 935 298 канди¬ 
датів у члени п^тії. Порядок 
денний з’їзду; 1) Звітні доповіді 
ЦК ВКП(б), Центральної ревізій¬ 
ної комісії, ЦКК—РСІ, делегації 
ВКП(б) у Виконкомі Комінтерну; 
2) План другої п’ятирічки; 3) Орг. 
питання (парт, і рад. будівництво); 
4) Вибори центр, органів партії. 
У доповідях ЦК і делегації ВКП(б) 
у ВККІ було дано характеристику 
змін, що сталися в міжнар. обста¬ 
новці й робітн. русі 1930—33. На 
з’їзді підкреслювалося, що активі¬ 
зація реакційних сил у багатьох 
країнах, викликана світовою екон. 
кризою, посилення небезпеки нової 

імперіалістичної війни, яка без¬ 
посередньо загрожує Рад. Союзу, 
висували на перший план завдання 
посилення роботи по зміцненню 
обороноздатності Рад. д-ви. На 
з’їзді було глибоко проаналізовано 
внутр. становище країни, докорін¬ 
ні зміни, що сталися в СРСР в ре¬ 
зультаті втілення в життя ленінсь¬ 
кої ген. лінії партії. Внаслідок ус¬ 
пішного виконання першого п’яти¬ 
річного плаї^ розвитку нар. госпо¬ 
дарства СРСР у Рад. Союзі побу¬ 
довано фундамент соціалістичної 
економіки. СРСР перетворився з 
аграрної країни на індустріальну. 
Соціалістичний сектор у пром-сті 
становив 99,5%. У с. г. переміг кол¬ 
госпно-радгоспний лад. Капіталі¬ 
стичні елементи було повністю 
витіснено з торгівлі. Ці факти пе¬ 
реконливо СВІДЧИЛИ, що в усіх 
сферах економіки країни панівною 
стала соціалістична система г-ва. 
В СРСР здійснювалася глибока 
культурна революція. З’їзд прий¬ 
няв резолюцію «Про другий п’я¬ 
тирічний план розвитку народного 
господарства СРСР (1933—37>. 
В ній зазначалося, що осн. політ, 
завданням п’ятирічки є остаточна 
ліквідація капіталістичних еле¬ 
ментів, перетворення всього трудя¬ 
щого населення країни на свідо¬ 
мих і активних будівників соціа¬ 
лістичного суспільства. Гол. госп. 
завданням з’їзд визнав завершен¬ 
ня тех. реконструкції всього нар. 
г-ва. З’їзд визначив конкретні 
завдання в п’ятирічці для кожної 
союзної республіки. Передбача¬ 
лося, що капіталовкладення в нар. 
г-во УРСР за роки другої п’яти¬ 
річки в 2,3 раза перевищать усі 
вкладення першої п’ятішічки. Пла¬ 
нувалося завершити будівництво 
таких велетнів індустрії, як «За- 
поріжсталь>, «Азовсталь», рекон¬ 
струкцію залізорудної пром-сті 
Криворіжжя, Харків, турбогене¬ 
раторного і Луган. паровозобудів¬ 
ного з-дів. З’їзд підкреслив, що 
успішне виконання госп. завдань 
залежить від рівня політ, керів¬ 
ництва партії. Головне в орг. ро¬ 
боті, зазначено в резолюції ігоо 
парт, і рад. будівництво,— добір 
кадрів і перевірка виконання прий¬ 
нятих рішень. ЦКК — РСІ було 
перетворено на Комісію партійно¬ 
го контролю при ЦК ВКП(б) і 
на Комісію рад. контролю при Рад- 
наркомі СРСР. Доповнення, які 
було внесено в Статут,— про обо¬ 
в’язки членів партії, про періодич¬ 
ні чистки партії, про внутріпарт. 
демократію 1 парт, дисципліну, 
про перетворення парт, осередків 
на первинні парт, орг-ції — було 
спрямовано на згуртування парт, 
рядів, підвищення ролі комуністів 
у соціалістичному будівництві. На 
з’їзді з покаянними промовами і 
визнаннями успіхів партії виступи¬ 
ли колишні лідери опозиційних 
угруповань Зінов’єв, Каменєв, Бу- 
харін, Риков, Томський. З’їзд 
обрав ЦК, Центр, ревізійну комі¬ 
сію та Комісію парт, контролю 
ВКП(б). Рішення з’їзду свід¬ 
чили про повну консолідацію сил 
партії, сприяли вдосконаленню ме¬ 
тодів керівництва і виробленню 
нових форм роботи. Документи 
з’їзду вплинули на зміцнення єд¬ 
ності робітн. класу, активізацію 
міжнар. комуністич. і робітн. руху. 
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До ст. Собачко-Шостак Г. ф. 

1. «Птахи на кораблику». 

2. «Риби». Обидві — папір, гуаш, акварель. 1935. 

3. «Квіти троянди». Папір, гуаш. 1964. 

1-3 - Державний музей українського декора 

іивного мистецтва в Києві. 
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Ло СІ Седляр В. ф. 

1. у школі лікнепу. 1924—25. 
2. Ілюстрація до вірша Г. Г. Шевченка «У наші.м раї. 
на землі...». 1931. 
3. Робітник з газетою, фрагмент фрески в Межиіір 
ському керамічному технікумі. 1924. Не збереглася. 
4. Робітник, фреска в Київському державному худож 
ньому інституті. 1924. Не збереглася. 
5. Розстріл. 1927. 
6. Портрет Оксани Павленко. 1927. 
1, 5 І 6 — Державний музей української о об|)аз()івор 
чого мисіеціва в Києві. 

5 

6 
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Літ.: XVII сьезд Всесоюзной Комму- 
нистической партии (б) 26 января — 
10 февраля 1934 г. Стенографический 
отчет. М., 1934; КПРС в резолюціях і 
рішеннях з'їздів, конференцій і пле¬ 
нумів ЦК, т. 5. К., 1980; История Ком- 
мунистической партии Советского 
Союза. М., 1982. 

Л. Ю. Беренштейн. 

СІМНАДЦЯТИЙ З’ЇЗД КП<6) 
УКРАЇНИ. Відбувся 23—27. IX 
1952 в Києві. В роботі з’їзду брали 
участь 771 делегат з ухвальним го¬ 
лосом і 116 — з дорадчим, які пред¬ 
ставляли 676 190 членів і 101 642 
кандидатів у члени партії. Поря¬ 
док денний: 1) Обговорення проек¬ 
тів ЦК ВКП(б): «Директиви XIX 
з’їзду партії по п’ятому п’ятиріч¬ 
ному плану розвитку СРСР на 
1951—1955 роки»^ і «Текст змінено¬ 
го Статуту партії»; 2) Звіт ЦК 
КП(б)У; 3) Звіт Центральної ре¬ 
візійної комісії КП(б)У; 4) Вибори 
керівних органів КП(б)У. З’їзд 
відбувся в період завершення від¬ 
будови і дальшого розвитку нар. 
г-ва, що знаменувало важливий 
крок уперед на шляху побудови 
розвинутого соціалістичного сус¬ 
пільства в Рад. країні. З’їзд од¬ 
ностайно схвалив проект Директив 
по п’ятому п’ятирічному плану 
розвитку нар. г-ва СРСР на 1951— 
55 і проект зміненого Статуту пар¬ 
тії, опубліковані до Дев ятнадця- 
того з’їзду КПРС. На з’їзді було 
підбито підсумки діяльності парт, 
орг-цій України після Шістнад¬ 
цятого з'їзду КП(б) України. 
Достроково виконавши план чет¬ 
вертої п’ятирічки, УРСР присту¬ 
пила до виконання п’ятої п’яти¬ 
річки. Валова продукція пром-сті 
республіки на час з’їзду майже на 
50% перевершила довоєнний рі¬ 
вень. Розширилися посівні площі, 
помітно зросла тех. оснащеність 
с. г. Важливе значення в розвит¬ 
ку с.-г. вироби, мало здійснене 
у звітний період укрупнення кол¬ 
госпів. Видатною перемогою було 
завершення колективізації с. г. 
в зх. областях України. Понад 
^/з заг. суми бюджетних видатків у 
республіці становили на час з’їзду 
асигнування на потреби нар. осві¬ 
ти, охорони здоров’я, соціального 
забезпечення. З’їзд приділив бага¬ 
то уваги питанням нар. г-ва, кри¬ 
тиці недоліків у його розвитку. 
З’їзд розглянув питання дальшо¬ 
го ідейно-політ. і орг. зміцнення 
КП(б)У, зростання активності ко¬ 
муністів, посилення зв'язків парт, 
орг-цій з масами. За звітний 
період відбулося дальше поліп¬ 
шення парт.-політ, та ідеолог, ро¬ 
боти в республіці. З’їзд підсуму¬ 
вав проведену в парт, орг-ціях ро¬ 
боту по обговоренню проекту змі¬ 
неного Статуту партії, визначив 
гол. завдання парт, орг-цій Украї¬ 
ни — спрямувати зусилля кому¬ 
ністів і всіх трудящих на боротьбу 
за виконання плану п’ятої п’яти¬ 
річки, забезпечити дальше підне¬ 
сення соціалістичної економіки на 
основі переважного розвитку важ¬ 
кої пром-сті. З’їзд визнав за необ¬ 
хідне прискорити будівництво Ка¬ 
ховської ГЕС та ін. великих будов 
п’ятирічки. В с. г. ставилися зав¬ 
дання дальшого розвитку механі¬ 
зації, підвищення врожайності, 
збільшення громад, поголів’я худо¬ 
би і зростання її продуктивності. 
Намічалося дальше підвищення 

матеріального і культур, рівня 
життя трудящих. З’їзд зобов’язав 
парт, орг-ції республіки піднести 
орг. та ідеологічну роботу до рівня 
нових госп. і соціально-політичних 
завдань, висунутих Комуністич¬ 
ною партією. З’їзд обрав ЦК 
КП(б)У та Центральну ревізій¬ 
ну комісію. 
Літ.: Комуністична партія України 
в резолюціях і рішеннях з’їздів, кон¬ 
ференцій і пленумів ЦК. т. 2. К., 
1977; XVII з'їзд Комуністичної пар¬ 
тії (більшовиків) України. Матеріали 
з'їзду. К., 1953; Нариси історії Кому¬ 
ністичної партії України. К., 1977. 

В. І. Юрчук. 

СІМОВИЧ Василь Іванович (9. III 
1880, с. Гадинківці, тепер с. Комсо¬ 
мольське Гусятинського р-ну Тер- 
ноп. обл.— 13.III 1944, Львів) — 
укр. мовознавець. Закінчив Чер¬ 
нівецький ун-т. Працював на ре¬ 
дакторській і викладацькій роботі 
в Берліні, Празі, Львові. У 1939— 
41 — професор Львів, ун-ту. Автор 
праць з укр- мови: «Граматика ук¬ 
раїнської мови» (1919), «Українсь¬ 
кі йменники чоловічого роду на -о 
в історичному розвитку й освітлен¬ 
ні», «Історичний розвиток україн¬ 
ських (здрібнілих та згрубілих) чо 
ловічих хресних імен...» (обидві— 
1929) тощо, а також розвідок про 
творчість Т. Шевченка, І. Франка, 
О. Кобилянської та ін. письмен¬ 
ників. л. Л. Гумецька. 
сімбвич Роман Аполлонович 
(н. 28.11 1901, м. Снятин, тепер 
Івано-Фр. обл.) — укр. рад. ком¬ 
позитор, педагог, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1954). Закінчив Празь¬ 
ку консерваторію (1933 — ком¬ 
позиторський, 1934 — фортепіан¬ 
ний ф-ти), 1936 — Школу вищої 
майстерності в Празі (у В. Нова¬ 
ка). В 1936—39 викладав у Дро¬ 
гобицькій та Станіславській фі¬ 
ліях Вищого музичного інституту 
ім. М. Лисенка, 1939—41 — викла¬ 
дач Станіславського муз. уч-ща. 
З 1944 —- викладач Львів, кон¬ 
серваторії (з 1963 — професор). 
Твори: симфонії «Гуцульська» 
(1945), «Лемківська» (1947), «Вес¬ 
няна» (1951), «Героїчна» (1953), 
«Гірська» (1955), 6-а (1965), 7-а 
(1975); симф. поеми — «До світла» 
(1938^, «Максим Кривоніс» (1954), 
«Довоуш» (1955), «Пам’яті І. 
Франка» (1956), «Патетична пое¬ 
ма» (1958); балет «Сопілка Довбу- 
ша» (1948); 2 вокально-симф. пое¬ 
ми, інструм. концерти (1953, 1971); 
камерно-інструм. і вокальна музи¬ 
ка тощо. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, 
медалями. 
Літ.: Терещенко А. Роман Сімович. 
К., 1973. ^ , К. М. Гелитович. 
СІМОНАИТГТЕ Єва (23.1 1897, 
с. Ванагай, тепер Клайпедського 
р-ну Лит. РСР — 27.VIII 1978, 
Вільнюс) — литовська рад. пись¬ 
менниця, нар. письменниця Лит. 
РСР (з 1967). Друкуватися почала 
1914. У романах «Доля Шімоні- 
сів» (1935), «Вілюс Каралюс» 
(ч. 1—2, 1939—56), автобіографія, 
трилогії «...А було так» (1960), 
«У чужому домі» (1962), «Неза- 
кінчена книга» (1965), до якої 
примикають «Близькі історії» 
(1968), показано розклад патріар¬ 
хальної селянської родини, про¬ 
никнення в лит. село бурж. відно¬ 
син. Роман «Остання подорож 
Куняліса» (1971) — про Литву 

воєнних і повоєнних років. Наго- гімтрооплпи 
роджена двома орденами Трудо- 
вого Червоного Прапора, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
СІМОНОСбКІ — місто в Японії, 
на Пд. Зх. о. Хонсю, на узбережжі 
Сімоносекської протоки. Разом з 
м. Модзі, розташованим на про¬ 
тилежному березі протоки, на о. 
Кюсю, утворює єдиний порт Кам- 
мон. Поромне, пароплавне й ту¬ 
нельне сполучення з о. Кюсю. 
266,6 тис. ж. (1975). Розвинуті 
трансп. машинобудування, судно¬ 
будування та судноремонт, рибо¬ 
консервна пром-сть. Хім., цем., 
нафтоперерооні та ін. підприємст¬ 
ва. Цинкоплавильний з-д. Центр 
рибальства. Мор. курорт. Відомі 
синтоїстські храми. С.— одне з 
найдавніших міст Японії. 
СІМПЖЗН — гірський перевал 
у Альпах (між Пеннінськими та Ле- 
понтінськими Альпами), на Пд. 
Швейцарії. Вис. 2005 м. Через 
С. прокладено шосе Берн — Мілан. 
Поблизу С. на вис. 700 м — заліз- 
нич. тунель завдовжки 19,7 км. 
СГМПСОН (Зітрзоп) Томас (20. 
VIII 1710, Маркет-Босуерт, Лес- 
тершір — 14.V 1761, там же) — 
англ. математик. У 1743 вивів фор¬ 
мулу наближеного інтегрування 
(т. 3. формулу Сімпсона). Ін. його 
праці присвячені елементарній 
геометрії, тригонометрії, аналізу 
та теорії імовірностей. 
СГМПСОНА ФОРМУЛА — одна 
з формул наближеного обчислю¬ 
вання визначених інтегралів. Наз¬ 
вана за ім’ям Т. Сімпсона. Див. 
Наближене інтегрування. 
СГМСОН Альфред Едуардович 
(н. 26.VI 1922, Харків) — укр. рад. 
вчений у галузі двигунів внутріш¬ 
нього згоряння, доктор тех. наук 
(з 1970), професор (з 1971), засл. 
діяч науки'УРСР (з 1982). Закін¬ 
чив (1945) Харків, механіко-ма- 
шинобуд. (тепер політех.) ін-т, 
працірвав на Харків, з-ді транс¬ 
портного машинобудування ім. 
В. О. Малишева. З 1961 — в Хар¬ 
ків. ін-ті інженерів залізн. транс¬ 
порту ім. С. М. Кірова. Осн. праці 
стосуються підвищення потужності 
і економічності дизелів. 
СІМФЕРОПОЛЬ — місто, центр 
Крим, області УРСР, райцентр. 
Розташований на р. Салгирі. За¬ 
лізнична станція. Вузол автомоб. 
шляхів. Аеропорт. Поч. пункт 
гірської тролейбусної лінії С.— 
Ялта. 319 тис. ж. (1982). Поділя¬ 
ється на З міські райони. 
Перші історичні ВІДОМОСТІ про С. 
належать до 16 ст. (наз. Ак- 
Мечеть). Після приєднання 1783 
Криму до Росії С. офіційно за- Сімферополь. Площа 
тверджено містом під сучас. наз- в. В. Куйбишева. 

13 УРЕ, т. 10 
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СІМФЕРОПОЛЬ¬ 
СЬКА ПІДПІЛЬНА 
КОМСОМОЛЬСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

вою (1784). На поч. 1900 оформив¬ 
ся Сімферопольський к-т РСДРП, 
який 1901 організував першу в 
Криму першотравневу демонстра¬ 
цію. ІС-т мав зв’язок з ленінською 
газ. <Искра>. Під час революції 
1905—07 в місті відбувалися ма¬ 
сові страйки і політичні демон¬ 
страції. 
13(26). 1 1918, після збройного 
повстання під керівництвом біль¬ 
шовицького ревкому в С. встанов¬ 
лено Рад. владу. Під час громадян, 
війни 1918—20 С. 11.IV 1919 був 
визволений від англо французьких 
інтервентів і білогвардійців За¬ 
дніпровською дивізією під коман¬ 
дуванням П. Ю. Дибенка. З 1921 
С.—адм. центр Крим. АРСР. Під 
час Великої Вітчизн. війни в пе¬ 
ріод нім.-фашист, окупації С. 
(1.ХІ 1941—ІЗ.ІУ 1944) в місті дія¬ 
ли підпільні комсомольські орг-ції, 
які в травні 1943 об’єдналися в 
Сімферопольську підпільну ком¬ 
сомольську організацію, з листо¬ 
пада 1943 — підпільний міськком 
партії на чолі з І. А. Козловим. 
З 1945 С.— центр Крим, області 
РРФСР (з 1954 — УРСР). 
За роки соціалістичного будівниц¬ 
тва С. став великим пром. цен¬ 
тром. У місті працюють 72 пром. 
підприємства. Провідні галузі 
пром-сті — харчова (виноробний, 
2 консервні, пивоварний, тютюно¬ 
во-ферментаційний з-ди, кондитер¬ 
ська ф-ка, кримський ефіроолій- 
ницький комбінат <^Кримська 
трояндам, комбінат хлібопродук¬ 
тів) і легка (шкіряно-взут. об’єд¬ 
нання, швейна, швейно-галантерей¬ 
на, шкіряно-галантерейна, трикот., 
ткацька, текст.-худож. виробів 
ф-ки). Важливе місце в економіці 
міста займає маш.-буд. і металообр. 
пром-сть {Сімферопольський завод 
продовольчого машинобудування 
імені В. В. Куйбишева, з-ди теле¬ 
візорів, електромаш.-буд., «Сіль- 
госпдеталь», «Сантехпром», ав- 
томоб. рулів, арматурний, елект- 
ротех., наук.-виробниче об’єднан¬ 
ня Пневматика» та ін.). Розви¬ 

вається хім. пром-сть (з-ди пласт¬ 
масових виробів, побутової хімії). 
Вироби, буд. матеріалів (виробни¬ 
че об’єднання «Кримбудматеріа- 
ли», комбінат чКримнерудпром» 
тощо). Сімферопольська ТЕЦ 
імені В. І. Леніна. 
С.— важливий культур, центр рес¬ 
публіки. В 1980/81 навч. р. у С. 
було 37 загальноосв. (35 тис. уч¬ 
нів), художня та 4 муз. школи; 
12 серед, спец. навч. закладів (бл. 
10 тис. учнів); 13 профес.-тех. уч-щ 
(бл. 7 тис. учнів); у трьох вищих 
навч. закладах — Сімферопольсь¬ 
кому університеті імені М. В. 
Фрунзе, Кримському медичному 
інституті та Кримському сільсь¬ 
когосподарському інституті іме¬ 
ні М. І. Калініна, а також філіалі 
Севастопольського приладобудів¬ 
ного інституту налічувалося по¬ 
над 12 тис. студентів. У місті пра¬ 
цюють н.-д. та проектно-конст¬ 
рукторські установи — ін-т міне¬ 
ральних ресурсів, н.-д. та проект¬ 
ний ін-т Кримндіпроект, Крим, 
проектно-конструкторський техно¬ 
логічний ін-т машинобудування 
для легкої та харч, пром-сті, Крим, 
відділення Археології інституту 
АН УРСР, сейсмічна станція та 
ін. У місті функціонують 144 ма¬ 
сові б-ки ^фонд — бл. 7,5 млн. 
одиниць зоерігання), 40 клубних 
закладів, 10 кінотеатрів, три теат¬ 
ри — Кримський російський дра¬ 
матичний театр. Кримський ук¬ 
раїнський театр драми і музич¬ 
ної комедії. Кримський театр ля¬ 
льок, філармонія, держ. цирк, му¬ 
зеї — Кримський краєзнавчий му¬ 
зей та Сімферопольський худож¬ 
ній музей. Позашкільні заклади: 
міський Палац піонерів та школя¬ 
рів, станції юних техніків, натура¬ 
лістів, туристів, дитяча обсерва¬ 
торія, клуб юних моряків, дитячий 
парк. В С. працює вид-во«Гавргя». 
Виходять дві обл. газети — <Крим- 
ська правдам укр. і рос. мовами та 
«Кримський комсомолець» укр. і 
рос. мовами. Обл. радіомовлення і 
телебачення. Телецентр. 

В С. збереглися пам’ятки архітек- 
тури класицизму: будинок Тарано- 
ва-Бєлозьорова (1826; тепер мед. 
уч-ще), палац графа Воронцова 
(1827, арх. Ф. Ельсон), парк «Сал- 
гирка» (поч. 19 ст.; тепер навч. г-во 
Кримського с.-г. ін-ту). В рад. 
час споруджено залізничний вок¬ 
зал (1953, арх. О. Душкін та ін.; 
іл. див. на окремому аркуші до 
ст. Архітектура, т. 1, с. 224—225), 
універмаг (1969, арх. М. Мелік- 
Парсаданова), Палац культури за¬ 
лізничників (1970, арх. О. Крама¬ 
ренко), Палац піонерів і школярів 
(1971, арх. В. Ябчаник, Є. Попов 
та ін.), готель «Москва» (1973, 
арх. Б. Кондрацький), муз.-драм, 
театр (1977, арх. С. Афзаметдіно- 
ва). Пам’ятники: борцям за владу 
Рад (1957, обеліск), К. А. Треньову, 
який довго жив і працював у С. 
(1960, скульптор К. Бєлашова), В. І. 
Леніну (1967, скульптор В. Ста- 
мов), Д. І. Ульянову (1971, скульп¬ 
тори В. та М. Петренко), меморіал 
жертвам фашизму (1973, скульп¬ 
тори Л. Смерчинський, Є. Макси- 
менко), випускникам мед. ін-ту, 
які загин}гли на фронтах Великої 
Вітчизн. війни (1974, скульптор Л. 
Скорубська). На околиці С. — 
старод. скіфське городище (див. 
Неаполь Скіфський). У С. наро¬ 
дився укр. рад. живописець Я. О. 
Басов (див. т. 12, Додаток). У С. 
бували О. В. Суворов (1776, 1778— 
79), О. С. Пушкін (1820), К. М. 
Батюшков (1822—23), О. С. Гри- 
боєдов, А. Міцкевич (1825), М. В. 
Гоголь (1835), В. А. Жуковський 
(1837), В. Г. Бєлінський (1846), 
Л. М. Толстой (1854—55). В 
1875—77 навчалася С. Л. Перов- 
ська. Викладав у гімназії Д. І. 
Менделєєв. У 1846 на сімферополь¬ 
ській сцені виступав М. С. Щеп- 
кін. На поч. 20-х рр. 20 ст. в ун-ті 
в С. викладали В. І. Вернадський, 
B. О. Обручев, Б. Д. Греков, В. І. 
Палладій та ін. Деякий час у С. 
працював О. Є. Ферсман. Вихо¬ 
ванцем Крим, ун-ту був І. В. Кур- 
чатов. 
Літ.: Гасско И. Б. Симферополь 
Симферополь, 1978. 

Е. К. Покровський. 
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА ПІДПГЛЬ- 
НА КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГА¬ 
НІЗАЦІЯ — антифашистська під¬ 
пільна організація, що діяла в 
окупованому Сімферополі під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45. 
Виникла в травні 1943 внаслідок 
об’єднання двох патріотичних груп, 
які діяли в місті з кін. 1941. Ке¬ 
рівником організації був спочатку 
C. М. Кусакін, а після його заги¬ 
белі — А. М. Косухін. Очолював 
орг-цію к-т ВЛКСМ. Напередодні 
1944 орг-ція налічувала 50 юна¬ 
ків і дівчат, об’єднаних у дві агі¬ 
таційні і дві диверсійні групи. З 
вересня 1943 діяльністю орг-ції 
керував Крим. обл. підпільний 
парт, центр, а з листопада — Сім¬ 
феропольський підпільний міськ¬ 
ком ВКП(б), до якого входив 
А. М. Косухін. Орг-ція здійснила 
понад 20 диверсійних актів, внас¬ 
лідок яких було знищено багато 
пального, боєприпасів, військ, тех 
ніки, живої сили ворога. Орг-ція 
мала радіоприймачі, портативну 
радіостанцію, друкарню, в якій 
друкувалися листівки з повідом¬ 
леннями Радінформбюро під наз- 
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вою -«Вести с Родиньї», проклама- СІМФЕРСЗПОЛЬСЬ КИ Й РА¬ 
ЦІЇ. Підпільники розповсюджува- ЙСЗН — у пд. частині Крим. обл. 
ли рад. листівки і газети, що дру- УРСР. Утворений 1923. Площа 
кувалися в друкарнях обл. підпіль- 1,8 тис. км^. Нас. 116,0 тис. чол. 
ного парт, центру та в рад. тилу. (1982). У районі — 111 населених 
Подвиги сімферопольських комсо- пунктів, підпорядкованих 2 селищ- 
мольців-підпільників високо оці- ним і 19 сільс. Радам нар. депута- 
нили партія і уряд, багатьох з них тів. Центр — м. Сімферополь. На 
відзначено урядовими нагородами. Зх. район омивається Каламітсь- 
А. М. Косухіна і керівника дивер- кою зат. Чорного м. С. р. розтапіо- 
сійної групи В. І. Бабія нагородже- ваний у передгір’ї та у межах 
но орденами Леніна. Іменами ге- Внутрішньої і Зовнішньої гряд 
роїв, які загинули, названо вули- Кримських гір, на Пд. — відро¬ 
ці Сімферополя, їм встановлено ги Чатирдагу. Корисні копалини: 
пам’ятники, відкрито меморіаль- вапняк, пісок, глина, діорит, мар¬ 
ні дошки. /. п. Кондранов. мур. Є мінеральні джерела. Річка 
СІМФЕРбПОЛЬСЬКА ТЕЦ іме- Салгир з прит. Бештерек, Аль- 
ні В. І. Леніна (до 1981 — Сімфе- ма, Булганак Західний. Грунти 
ропольська ДРЕС). Розташована каштанові, чорноземні та бурі лі- 
поблизу Сімферополя. Буд-во по- сові щебенюваті, 
чато 1955. Першу турбіну потуж- Осн. пром. і культур, центр райо- 
ністю 50 тис. кВт введено в дію ну — місто обл. підпорядкуван- 
1958, другу — 1960. У 1961 потуж- ня Сімферополь. У районі пере- 
ність станції доведено до проектної важає переробка с.-г. сировини та 
— 100 тис. кВт. Щорічне вироби, вироби, оуд. матеріалів. Найбіль- 
електроенергії — 613 млн. кВт, ші підприємства — Первомайсь- 
теплової — 248 тис. Гкал. кий і Виноградний (с. Кольчугине) 
У 1981 в зв’язку з завершенням виноробні з-ди. Районний комбі- 
реконструкції турбін та переве- нат побутового обслуговування 
денням їх у теплофікаційний ре- (Сімферополь). Осн. напрям роз- 
жим Сімферопольська ДРЕС пе- витку землеробства — вирощу- 
рейменована на С. ТЕЦ. Осн. па- вання зернових, овочевих та ефіро- 
ливо — вугілля, газ, мазут. Всі олійних культур, виноградарство, 
виробничі процеси станції автома- садівництво; тваринництво м’ясо- 
тизовано. мол. напряму (птахівництво, ско- 
СІМФЕРбПОЛЬСЬКЕ ВОДО- тарство, вівчарство, свинарство, 
СХбВИЩЕ — на р. Салгирі, у кролівництво). Площа с.-г. угідь 
Крим. обл. УРСР. Споруджене 1981 становила 121,2 тис. га, у 
1956. Пл. 3,23 км^, об’єм 36 млн. м^. т. ч. орні землі — 75,9 тис. га. Осн. 
Використовують для зрошування культури — озима пшениця, яч- 
(див. Салгирська зрошувальна сис- мінь, соняшник, овочеві, тютюн, 
тема)у водопостачання м. Сімфе- троянда, лаванда, шавлія. У С. р. 
рополя і Сімферопольської ТЕЦ — 16 радгоспів, 5 колгоспів, пта- 
імені В. І. Леніна, а також для риб- хофабрика; експериментальний 
ництва. На берегах — бази відпо- тепличний комбінат. Кримська до- 
чинку. О. Русинов. слідна станція садівництва (с. 
СІМФЕРСЗПОЛЬСЬКИЙ ЗА- Маленьке), Сімферопольська ово- 
Вбд ПРОДОВбЛЬЧОГО МА- че-баштанна станція (с. Укромне), 
ШИНОБУДУВАННЯ імені В. В. Степове виробничо-експеримен- 
Куйбишева. Засн. 1898 як чаву- тальне г-во Нікітського ботаніч- 
ноливарний з-д. За роки Рад. ного саду (поблизу смт Гвардій- 
влади з-д з напівкустарних май- ського), райсільгосптехніка з ви- 
стерень перетворився на велике робничим відділенням, райсіль- 
маш.-буд. підприємство. Під час госпхімія. Залізничні станції: Сім- 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 ферополь, Острякове. Автомоб. 
споруди з-ду було зруйновано, шляхів — 600 км (усі з твердим 
Відбудову завершено 1950. В нас- покриттям). У районі — радгосп- 
тупні роки підприємство докорін- технікум (с. Маленьке), 52 заг.- 
но реконструйовано й розширено, осв., музична і спорт, школи; 73 
освоєно вироби, нових видів про- лік. заклади, у т. ч. 9 лікарень; на 
дукції. З-д випускає (1982) най- березі Чорного м.— численні пан- 
новіше технологічне устаткування сіонати і бази відпочинку. 80 бу- 
для підприємств харч, пром-сті, динків культури та клубів, 2 кіно- 
в т. ч. для консервної, м’ясної, театри, 120 кіноустановок, 68 б-к. 
молочної та рибної галузей, зокре- У С. р. видається газ. -«Ленинец» 
ма комплекси устаткування для (з 1933). і. С.^ Тарасюк. 

виготовлення металевої консервної СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ УНІ- 
тари з жерсті та алюмінію авто- ВЕРСИТЙТ імені М. В. Фрунзе — 
матичні й напівавтоматичні маши- вищий навч. заклад М-ва вищої 
ни для закупорювання металевих і серед, спец, освіти УРСР. Спад- 
і скляних консервних банок. коємець Таврійського ун-ту — пер- 

О. О. Мартиненко. шого вузу Криму, створеного 1918. 
_ В 1921 ун-т став називатися Крим- 
_ „ _ ським; тоді ж йому присвоєно ім’я 
Головний корпус Сімферопол^ького м. В. Фрунзе. В 1925—72 функціо- 
університету імені М. В. Фрунзе. нувавяк Крим. пед. ін-т, ^972 - 

Сімферопольський ун-т. у 1981/82 
навч. р. у складі С. у.— 8 ф-тів: 
істор., філол., романо-герм. філо¬ 
логії, природничих наук, геогр., 
фіз., матем., фіз. виховання, на 
яких навчалося понад 7 тис. сту¬ 
дентів, зокрема на денному від¬ 
діленні 3,7 тис. Є вечірнє, заочне 
й підготовче відділення, при ун-ті 
— обчислювальний центр, зоол. 
музей, навч. геобі останці я, б-ка 

(фонд 900 тис. одиниць зберіган¬ 
ня). Серед вихованців вузу — три¬ 
чі Герої Соціалістичної Праці 
І. В. Курчатов, К. Д. Синельна- 
ков, К. І. Щолкін. 

^ Л. Г. Апостолов. 

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ХУ¬ 
ДОЖНІЙ МУЗЕЙ — зібрання 
творів образотворчого і декоратив¬ 
но-ужиткового мистецтва. Засн. 
1920 як культур.-істор. відділ 
Центр, музею кримознавства. З 
1937 виділився у самостійний му¬ 
зей. У ньому два відділи — укр. і 
рос. дожовтневого, а також рад. 
мистецтва, в яких представлено 
твори укр. (С. Васильківський, 
К. Трутовський, М. Самокиш, 
І. Труш, Т. Яблонська, М. Божій, 
М. Дерегус), рос. (Д. Левицький, 
В. Тропінін, О. Венеціанов, І. Ай- 
вазовський, І. Рєпін, В. Полєнов, 
М. Ярошенко, О. Бенуа, І. Гра¬ 
бар, К. Петров-Водкін, М. Греков) 
та ін. художників. 
СІМ’^ — заснована на шлюбі 
або кровнородинних зв’язках ма¬ 
ла група людей (див. Група со¬ 
ціальна), члени якої зв’язані спіль¬ 
ністю побуту, взаємною мораль¬ 
ною відповідальністю й взаємодо¬ 
помогою. Хоч С. має специфічні 
біол. функції відтворення людсь¬ 
кого роду, вона водночас є формою 
соціальної спільності людей, ха¬ 
рактер якої визначається екон. ба¬ 
зисом суспільства (див. Базис і 
надбудова). Тому форма й функ¬ 
ції С. змінюються з істор. розвит¬ 
ком людства (див. Проміскуітет, 
Груповий шлюб. Парний шлюб, 
Матрилокальний шлюб. Патрі¬ 
архальна сім'я тошо). Як стійке 
соціальне об’єднання С. виникає 
в період розкладу родового ладу. 
В усіх класово антагоністичних 
формаціях характерне для їх¬ 
нього способу життя прагнення до 
збільшення приватної власності 
породжує екон. залежність і ворож¬ 
нечу між членами С. Особливо 
глибокий відбиток накладають 
приватновласницькі відносини на 
бурж. С. Проте вже за капіталізму 
в середовиші пролетаріату й тру¬ 
дової інтелігенції зароджуються 
й розвиваються шлюбно-сімейні 
відносини, засновані на коханні, 
дружбі, взаємній довірі. Ці фак¬ 
тори стають вирішальними при 
формуванні С. за соціалізму, ос¬ 
кільки усуспільнення засобів ви¬ 
роби. створює принципово нову 
екон. основу С. Величезну роль у 

СІМ’Я 
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СІМ’Я мов цьому відіграє повна рівноправ¬ 

ність жінки і чоловіка в СРСР. 
Підвищення ролі морального фак¬ 
тору в сусп. житті в умовах розви¬ 
нутого соціалізму зумовлює зро¬ 
стання ролі С. Вона стає важ¬ 
ливим елементом соціалістичного 
способу життя. Посилюеться пік¬ 
лування д-ви про матеріальний і 
духовно-моральний стан С. (див., 
зокрема, Багатодітна мати, 
Батьківські права і обов'язки. Ма¬ 
теринство у праві, Охорона ма¬ 
теринства і дитинства. Сімейне 
виховання). В процесі комуністич¬ 
ного будівництва С. постійно вдо¬ 
сконалюється, її діяльність дедалі 
більше спрямовується на забезпе¬ 
чення щастя людей, гармонійного 
розвитку особи. В. М Мазур. 
СІМ’^ МОВ, мовна родина — 
одна з одиниць у генеалогічній кла 
сифікацй мов. У традиційному 
порівняльно-історичному мово¬ 
знавстві її вважали за найви¬ 
щу. Встановлення спорідненості 
мов стало можливим із виникнен¬ 
ням порівняльно-істор. методу. С. 
м. охоплює всі близько чи далеко 
споріднені мови (напр., індоєвроп. 
С. м., фінно-угорська тощо). У 
межах сім’ї близько споріднені 
мови об’єднують у групи (напр., 
германська група індоєвроп. С. м.) 
і підгрупи (напр., північна, або 
скандінавська, підгрупа германсь¬ 
кої групи індоєвроп. С. м.). Бага¬ 
то мовознавців останнім часом 
вважає, що окремі С. м. можуть 
виявляти ознаки далекого спіль¬ 
ного походження, тобто, що є сту¬ 
пінь спорідненості, вищий за С. м. 
(мовна формація тощо). 

А. О. Бглецький. 
СІМ’ЯВИВІДНА ПРОТОКА — 
продовження каналу придатка 
сім'яників хребетних тваоин і яеч 
ка людини. У складі сім^яного ка¬ 
натика С. п. підіймається вгору від 
яєчка, проходить у пахвинний ка¬ 
нал і спускається униз до вивідних 
каналів сім'яних пухирців, де 
С. п. закінчується розширенням 
(ампулою). Ампулярний кінець і 
протока сім’яного пухирця зходя- 
ться, утворюючи сім’явипорску- 
вальний канал, який проходить 
через передміхурову залозу і від¬ 
кривається вузьким отвором в се 
чівник. Функція С. п. полягає в 
виведенні сперматозоїдів при ста¬ 
тевому акті. 
СІМ’ЯДСЗЛІ — перші листки за¬ 
родка насінних рослин. У голона¬ 
сінних рослин від 2 до 15 С., в 
однодольних — 1, у дводольних — 
переважно 2 С. У одних рослин 
С. при проростанні насіння вино¬ 
сяться на поверхню грунту і зеле¬ 
ніють (напр., у соняшника), у ін¬ 
ших С. залишаються в грунті 
(напр., у гороху, дуба). Найкраще 
розвинені С. в насінинах без ен¬ 
досперму] в них містяться пожив¬ 
ні речовини, які зародок викори¬ 
стовує під час розвитку. У одно¬ 
дольних рослин С., в якій немає 
іюживних речовин, всмоктує їх 
з ендосперму. 
СІМ’ЯНА РІДИНА — складова 
частина сперми. Містить поживні 
речовини для сперматозоїдів, бу¬ 
ферні системи, що перешкоджають 
підвищенню кислотності середови¬ 
ща, га слиз. 
СІМ’ЯНИКЙ — чоловічі статеві 
залози, що входять до складу ста¬ 

тевих органів тварин і людини. 
Осн. функція С.— вироблення 
сперматозоїдів. Серед безхре¬ 
бетних найбільш просто побу¬ 
довані С. у кишковопорожнинних 
і являють собою скупчення стате¬ 
вих клітин. Сперма виводиться 
назовні шляхом розриву тіла го- 
над (напр., у гідроїдних поліпів) 
або через кишковосудинну систему 
і далі через ротовий отвір (у сци¬ 
фоїдних і коралових поліпів, 
реброплавів). Численні С. плоских 
червів мають власні протоки. У 
круглих червів від С. відходить 
сім’япровід, який переходить у 
сім’явипорскувальний канал. У 
кільчастих червів в багатьох сег¬ 
ментах тіла є парні С. Сім’я ви¬ 
водиться через спеціальні кана¬ 
ли — целомодукти, що відкрива¬ 
ються у вторинну порожнину тіла. 
У членистоногих С. парні з прото¬ 
ками; форма і будова їх різнома¬ 
нітні. У безчерепних (ланцетник) 
С. численні і позбавлені проток. 
У більшості хребетних С.— 
парні органи, симетрично розміще¬ 
ні в черевній порожнині, у бага¬ 
тьох ссавців С. містяться в 
мішкоподібних виростах стінки 
тіла — мошонці, куди вони опуска¬ 
ються з черевної порожнини через 
пахвинний канал у період розвитку 
зародка. У деяких ссавців С. опус¬ 
каються в мошонку тільки у пері¬ 
од розмноження, а потім знову 
втягуються в черевну порожнину, 
у людини С. наз. яєчками. 
СІМ’ЯНГ ПУХИРЦГ — парний 
орган, що входить до складу чоло¬ 
вічих статевих органів тварин і 
людини. Містяться між задньо- 
нижньою поверхнею сечового міху¬ 
ра і передміхуровою залозою. Ко¬ 
жен С. п. овальної форми, має 
злегка бугристу поверхню. У люди¬ 
ни С. п. завдовжки до 5 і завширш¬ 
ки до 2 см. Вивідна протока кож¬ 
ного С. гі. з’єднується з сім'явивід- 
ною протокою свого боку, утворю¬ 
ючи сім’явипорскувальний канал, 
що впадає в сечівник. Функція 
С. п.— вироблення секрету, не¬ 
обхідного для живлення і збіль¬ 
шення рухливості сперматозоїдів. 
Секрет С. п. входить до складу 
сім яноі рідини. 
СІМ’ЯНКА — нерозкривний одно¬ 
насінний плід у рослин, сухий шкі¬ 
рястий оплодень якого не зроста¬ 
ється з насіниною. Характерний 
для складноцвітих, черсакових. 
С. часто мають спец, утвори (ви¬ 
рости, гачечки, чубки тощо), що 
сприяють їх поширенню. С., на 
яких розвиваються шкірясті або 
перетинчасті криловидні вирости, 
наз. крилатками (напр., у в’яза) 
та двокрилатками (напр., у клена). 
СІНАЖ — консервований в гер¬ 
метичних умовах соковитий корм. 
Виготовляють С. з прив’ялених 
протягом 4—24 год до 50—55% во¬ 
логості цілих або подрібнених рос¬ 
лин. Сировиною для С. є трави 
природних сіножатей та посівні. 
Злакові трави збирають на почат¬ 
ку колосіння, бобові — у фазі 
бутонізації. Щоб прискорити при- 
в’ялення, бобові трави плющать. 
Підв’ялену масу подрібнюють і 
завантажують у сховища — герме¬ 
тичні металеві, залізобетонні або 
цегляні башти чи траншеї. В баш¬ 
тах заввишки понад 15 м відбува¬ 
ється самоущільнення маси, а в 

невисоких баштах і траншеях ма¬ 
су ущільнюють котками або трак¬ 
торами. У прив’яленій зеленій 
масі без доступу повітря не роз¬ 
виваються бактерії та плісені. В 
1 кг С. з конюшини бл. 0,4 корм, 
од., 55 г перетравного протеїну, 
35 мг каротину, 4,5 г Са, 2 г Р. 
Добова норма С. (в кг): коровам 
20—25, молодняку вел. рог. ху¬ 
доби 2—4-місячного віку — З—4, 
старше року — 10—12, вівцемат¬ 
кам — З—4, молодняку овець — 
1—2. Ю. Я. Полулях. 
СІНАЙСЬКИИ ПІВбСТРІВ — 
на Пд. Зх. Азії, між затоками Чер¬ 
воного моря Суецькою й Акаба; 
територія Єгипту. Пл. майже 25 
тис. км^. Рельєф — плоскогір’я 
й гори заввишки до 2637 м (г. Ка- 
терін). Поверхня С. п. розчлено¬ 
вана глибокими долинами — ваді. 
Родовища нафти (вздовж Суецької 
зат.), марганцевої руди. Клімат 
перехідний від субтропічного до 
тропічного, жаркий, сухий. Постій¬ 
них водотоків немає. С. п. вкритий 
пустельною рослинністю. По су¬ 
хих руслах — колючі чагарники й 
окремі дерева. Кочівне скотарство; 
в оазисах вирощують ячмінь, про¬ 
со, кVкурудзу, фінікову пальму. 
СІНАН [Коджа Мімар Сінан; 
1489 (?), побли^ Кайсері — 1578 
або 1588, Стамбул] — турецький 
архітектор та інженер. За його 
проектами збудовано більше 300 
споруд: мечеті, палаци, медресе, 
ности, лазні в Стамбулі та ін. 
містах Туреччини, а також у Кри¬ 
му. Серед них — мечеті Шахзаде 
(1548) і Сулейманіє (1550—57) у 
Стамбулі, Джума-Джамі в Євпа¬ 
торії (1552; іл. див. дост. Мечеть, 
т. 6, с. 488), Селіміє в Едірні 
(1569—75). На творчість С. мала 
великий вплив архітектура Візан¬ 
тії. 
СІНГ (Зуп^е) Джон Міллінгтон 
(16.IV 1871, Ратфарнам, поблизу 
Дубліна — 24.III 1909, Дублін) — 
ірл. драматург. Один з діячів ірл. 
літ. Відродження. Життя й звичаї 
простих людей, їх боротьба за існу¬ 
вання — гол. тема його п’єс <У 
сутінках долини» (1903), «Ті. що 
скачуть до мрря» (1904), «Джере¬ 
ло святих» (1905), «Завзятий моло¬ 
дець — гордість Заходу», «Весіл¬ 
ля лудильника» (обидві — 1907), 
«Дейрдре — дочка смутку» (1910, 
незакінчена). Автор книги нарисів 
«Аранські острови» (1907). Еволю¬ 
ціонуючи від символізму до 
реалізму, відтворив трагізм су¬ 
часної йому ДІЙСНОСТІ. 
Те.: Рос. перек л.— Драмьі. Л.— 
М.. 1964. 
Літ.: Камьішев Б. С. Зстетические 
взглядьі Дж. М. Синга. В кв.: Зстети¬ 
ческие позиции и творческий метод 
писателя М., 1973. 

О. /. Земляний. 
СІНГ (Зупде) Річард Лоренс Міл¬ 
лінгтон (н. 28.x 1914, Ліверпул) — 
англ. біохімік, член Лондонського 
королів, т-ва (з 1950). Закінчив 
Кембріджський ун-т (1936). З 
1943 працює в Лістерівському ін-ті 
профілактич. медицини в Лондо¬ 
ні; з 1948 — в Роуетському дос¬ 
лідному ін-ті в Баксберні (Абер- 
дін) — керівник відділу біохімії 
і хімії білка. В 1951 С. і ін. дос¬ 
лідники сформували комітет «Нау¬ 
ка для миру». З 1967 працює в 
Ін-ті продуктів харчування в Но¬ 
рі джі. Розробив теоретичні основи 
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методу розподільної хроматогра¬ 
фії і впровадив метод у практику. 
Осн. наук, праці присвячені ана¬ 
літичній хімії білків. Нобелівська 
премія, 1952 (разом з А. Дж. П. 
Мартіном). 
СІНГАП>5^Р, Республіка Сінга¬ 
пур — держава в Пд.-Сх. Азії. 
Розташований на острові тієї ж на¬ 
зви і невеликих прилеглих остро¬ 
вах, біля пд. узбережжя п-ова Ма¬ 
лакка. 
Державний лад. С.— республіка. 
Входить до Співдружності, очо¬ 
люваної Великобританією. Глава 
д-ви — президент. Законодавчу 
владу здійснює однопалатний пар¬ 
ламент, виконавчу — уряд на чо¬ 
лі з прем’єр-міністром. 
Природа. Берегова лінія досить 
розчленована затоками і бухтами. 
Береги низовинні, часто заболочені. 
Рельєф рівнинний. Найвища точ¬ 
ка — г. Букіт-Тімах (вис. 177 м). 
Клімат екваторіальний, мусонний. 
Пересічна т-ра січня +26, липня 
+ 27°. Опадів бл. 2500 мм на рік. 
Найбільша річка — Сінгапур. На 
острові немає достатніх джерел 
питної води, її довозять з Малай¬ 
зії. У внутр. районах невеликі 
ділянки вічнозелених тропічних 
лісів, на узбережжі місцями збе¬ 
реглися мангрові зарості. 
Населення С. становлять китайці 
(бл. 76,8 %; тут і нижче 1981, оцін¬ 
ка), малайці (14,6%), вихідці з Ін¬ 
дії, Бангладеш, Пакистану і Шрі- 
Ланки (6,4%) та ін. Держ. мо¬ 
ва — малайська, офіц. мови — 
китайська, англійська, та мільсь- 
ка. Пересічна густота нас.— понад 
4 тис. чол. на 1 км^. 
Історія. За малайською легендою, 
м. Сінгапур засн. 1299. З 14 ст. 
острів належав імперії Маджапа- 
хіт, з 15 ст.— тайській д-ві, зго¬ 
дом, до 1819 — Джохору. В 1819 
перейшов до англ. Ост-Індської 
компанії (див. Ост-Індські ком¬ 
панії). В 1826—1946 С.— англ. 
колонія в складі Стрейтс-сетл- 
ментс. Під час 2-ї світової війни з 
1942 був окупований япон. війсь¬ 
ками. З 1959 С.— < самоврядна 
держава» ь складі Співдружності. 
В 1963—65 С. входив до Федера¬ 
ції Малайзії. З 22.ХП 1965 С.— 
незалежна республіка. В 1968 С. 
встановив дипломатичні відносини 
з СРСР. Уряд С. проводить полі¬ 
тику, спрямовану на залучення 
в економіку країни іноз. капіталу. 
В галузі зовн. політики уряд С. 
проголосив неприєднання прин¬ 
цип. Одночасно розвиває відно¬ 
сини з США. Японією. Австралі¬ 
єю, а також регіональне співробіт¬ 
ництво в рамках ЛСЕЛН. З 1965 
С.— член ООН. 

Сінгапур. Готель <Мін-корт». бО-і 
роки 20 ст. 

Політичні партії, профспілки. 
Партія народної дії, 
засн. 1954. Правляча. Опозиційні 
партії: Об’єднани'й на¬ 
роди и.й фронт, засн. 1974; 
Робітнича партія, засн. 
1952; Соціалістичний 
фронт Сінгапуру, засн. 
1961; Демократична пар¬ 
тія Сінгапуру, засн. 1980. 
Національний конг¬ 
рес профспілок, засн. 
1961. Входить до МКВП. 

Господарство. До проголошення 
незалежності г-во С. спеціалізува¬ 
лося гол. чин. на реекспортній тор¬ 
гівлі товарами ін. країн (зокрема, 
малайзійським каучуком і оло¬ 
вом) та обслуговуванні порту. Піс¬ 
ля здобуття незалежності, завдяки 
пільговій системі оподаткування, 
дешевій робочій силі, значним іноз. 
інвестиціям (1,3 млрд. доларів. 
1981), індустріалізації нац. еконо¬ 
міки, відносно високим темпам 
екон. розвитку С. перетворився 
на одну з економічно найрозвину¬ 
тіших країн Пд.-Сх. Азії. Вжива¬ 
ються заходи щодо розширення і 
зміцнення держ. сектора, держ. 
регулювання діяльності іноз. ком¬ 
паній. Провідні галузі — точне ма¬ 
шинобудування, електроніка, елек¬ 
тротехніка, оптика — спеціалізу¬ 
ються на випуску масових товарів 
та складної апаратури (у т. ч. для 
космічних досліджень на експорт). 
С.— значний центр нафтоперероб¬ 
ної пром-сті (на довізній сировині). 
Потужність нафтопереробних заво¬ 
дів 50 млн. т нафти на рік. Судно- 
буд., суднорем., металург., по 
вироби.різного устаткування, хім., 
деревообр., буд. матеріалів, гумо¬ 
ві, текст., шкіряно-взут., харч, 
та ін. підприємства, переважно не¬ 
великі. Кустарні промисли (в т. ч. 
виготовлення сувенірів, іграшок 
та ін.). У 1981 було вироблено 
7442 млн. кВт год електроенер¬ 
гії. Осн. пром. центри — Сінга¬ 
пур і Джуронг. С. г. через обме¬ 
женість зем. фонду розвиї^те сла¬ 
бо і не задовольняє потреб країни 
в продовольстві, в обробітку — 
менш як 20% тер. країни. Виро¬ 
щують гол. чин. овочі та фрукти 
для міського населення. Розводять 
свиней та птицю. В 1981 було вилов¬ 
лено 15,6 тис. т риби. С. також най¬ 
більший фінанс. центр Пд.-Сх. 
Азії. Тут розміщено філіали вели¬ 
ких міжнар. банків і фінанс. кор¬ 
порацій. Довж. з-ць — 26 км, ав¬ 
тошляхів — понад 2 тис. км. Мор. 
порти — Сінгапур (за вантажообо- 

ротом займає 4-е місце у світі) 
та Джуронг. Поблизу м. Сінгапу¬ 
ра — міжнар. аеропорт. У зовн. 
торгівлі значна роль належить 
реекспорту товарів. Осн. товари 
зовн. торгівлі — машини і устат¬ 
кування, нафта і нафтопродукти, 
каучук, хім. товари, продоволь¬ 
ство. Традиційно експортують 
текст, вироби та взуття. Гол. торг, 
партнери — США, Японія, Малай¬ 
зія. Розвиваються торг, зв’язки з 
СРСР. Значні доходи дає міжнар. 
туризм. 
Грошова одиниця — сінгапур¬ 
ський долар. За курсом Держбан¬ 
ку СРСР 100 Сінгапур, дола¬ 
рів = 34о23 крб. (січень 1983). 

М. П. Крачило. 
Медичне обслуговування. За да¬ 
ними В003, 1975 в країні було 
8005 лікарняних ліжок (35,6 ліж¬ 
ка на 10 тис. ж.), які належать 
д-ві; мед. допомогу подавали 1622 
лікарі (7,2 лікаря на 10 тис. ж.), 
252 стоматологи, 167 зубних ліка¬ 
рів, працювали 288 фармацевтів. 
Лікарів готують на мед. і стомато¬ 
логічних факультетах, фарма¬ 
цевтів — на фарм. факультеті 
університету. 
Культура. Вік обов’язкового на¬ 
вчання — з 6 до 14 років, поч. шко- 
іою практично охоплено, всіх ді¬ 
тей відповідного віку. Строк на¬ 
вчання в поч. школі 6 років, у 
середній — 6 (3 + 3). Поряд з дер¬ 
жавними існують приватні школи, 
навчання в держ. серед, школах 
платне. Викладання — в основ¬ 
ному англ. мовою, вивчаються та¬ 
кож кит., малайська й тамільська 
мови. В 1978/79 навч. р. у поч. 
школах налічувалося понад 300 
тис. учнів, у середніх — 180 тис., 
у системі профес.-тех. підготовки 
— бл. 8 тис., у вузах — 20,4 тис. 
студентів. У 1980 створено держ. 
Нац. ун-т С. на базі двох ун-тів — 
Наньянського (засн. 1953) й Сін¬ 
гапурського (засн. 1949), діють 
також Політех. ін-т С. (засн. 1954), 
тех. і пед. коледжі. Нац. б-ка 
(засн. 1823, за ін. даними 1884; 
1,2 млн. тт.), б-ка Нац. ун-ту С.. 
б-ка тех. коледжу. Нац. музей 
(засн. 1848—49), Худож. музей і 
галерея (засн. 1955). Наук, робота 
ведеться в т-вах при вузах, регіо- 

СІНГАПУР 

Герб Сінгапуру 

СІНГАПУР 

Площа — 617,8 км- 

Населення — 2,4 млн. 
чол. (1981. оцінка) 

Столиця — 
м. Сінгапур 

Сінгапур. 
Вид частини міста. 
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Сінгапур. Собор Сент- 
Андру. 1862. 

П. Сінєї-Мерше. Порт¬ 
рет брата. 1866. Угорсь¬ 
ка національна галерея. 
Будапешт. 

Д. Сінкевич. Крехів- 
ський монастир побли¬ 
зу Жовкви. Фрагмент. 
Гравюра на дереві. 1699. 

кальних н.-д. установах, Центрі 
по вивченню біології мор. тварин, 
Ін-ті по вивченню Пд.-Сх. Азії та 
ін. установах. 
В архітектурі м. Сінгапура (сто¬ 
лиці С.), яке поділяється на 
кілька районів, переважають ек¬ 
лектичні споруди 19 ст. і зразки 
сучас. архітектури (в європ. ра¬ 
йоні), вузькі вулички та малопо¬ 
верхові будинки (у китайському), 
свайні будинки та мечеті (у малай¬ 
ському). 
В муз. культурі С., поряд з тради¬ 
ційним мист. малайців (пісенний 
стиль донданг сайєнг; танець джо- 
тет та ін.) і театром тіней, пошире¬ 
ні індійські (церемоніальні танці 
свята тайцусам тощо) та китайські 
(обрядові танці, напр. танець ле¬ 
ва) пісенно-танц. стилі. З кін. 60-х 
рр. проводяться недільні концерти 
«Музика для всіх», фестивалі 
мистецтв. Серед муз. діячів — 
скрипаль і педагог Го Сун Тьо, 
композитори традиційної музики 
Наваро Хоо, Ніколас Сат, Тоні 
Леонг. 
Літ.: Демин Л. М. Сингапур много- 
ликий. М., 1975; Руднев В. С. Малай- 
зия и Сингапур после второй мировой 
войньї и политика США и Англии. М., 
1981; Антипов В. И. Сингапур. М., 
1982; Курзанов В. Н. Промьішленное 
развитие Сингапура. М., 1978; Стра- 
нм и народьі. Зарубежная Азия. Юго- 
Восточная Азия. М., 1979. 

В. 3. Клепиков (освіта), 
Дж. К. Михайлов (музика). 

СІНГАПУР — столиця держави 
Сінгапур. Розташований на Пд. 
острова тієї ж назви на березі Сін¬ 
гапурської прот. Один з найбіль¬ 
ших мор. портів, пром., торг, і 
фінансових центрів Пд.-Сх. Азії. 
Вузол міжнар. авіаліній. 1,6 млн. 
ж. (1980). За малайською леген¬ 
дою, С. засновано 1299. З 1832 — 
гол. місто англ. колонії Стрейтс- 
сетлмептСу потім до 1946 — Брит. 
Малайї, 1946—59 — англ. колонії 
Сінгапур. З 1959 С.— столиця 
«самоврядної д-ви» Сінгапур, з 
1965 — незалежної Республіки Сін¬ 
гапур. Найрозвинутіші галузі г-ва, 
що працюють на експорт, — суд¬ 
нобудування, судноремонт, наф¬ 
топереробна, радіоелектронна, оп- 
тико-мех., металообробна. Числен¬ 
ні підприємства хім., гумової, де- 
ревообр., буд. матеріалів, текст., 
швейної, харч, пром-сті. Важли¬ 
вий центр міжнар. зовн.-торг. опе¬ 
рацій (гол. чин. реекспортних) 
— торгівля натуральним каучу¬ 
ком (одна з найбільших у світі 
каучукових бірж), деревиною, оло¬ 
вом, нафтою, прянощами, фрукта¬ 

ми, кавою, продуктами кокосової 
пальми. У місті — численні філіа¬ 
ли провідних банків та монополій 
капіталістичного світу. Держ. Нац. 
ун-т (засн. 1980 на базі Сінгапур¬ 
ського та Наньянського), Політех. 
ін-т, тех. коледж. Серед н.-д. за¬ 
кладів — Ін-т по вивченню Пд.-Сх. 
Азії, Ін-т архітектури. Національ¬ 
ні б-ка, музей, театр. Концертний 
зал «Вікторія». 
СІНГАП>^РСЬКА ПРОТбКА — 
протока між п-овом Малакка і 
о. Сінгапур на Пн. і архіпелагом 
Ріау на Пд. Сполучає Пд.-Китай¬ 
ське м. з Малаккською прот. Довж. 
110 км, шир. від 4,6 км до 21 км, 
найменша глиб, на фарватері 22 м. 
Має велике трансп. значення. На 
пн. узбережжі затоки — місто і 
порт Сінгапур. 
СІНГХ Заїл (н. 5.У 1916, с. Санд- 
хван, округ Фарідкот, штат Пенд¬ 
жаб) — політ, і громадський діяч 
Індії. У 30-х рр. 20 ст. брав участь 
у нац.-визвольній боротьбі проти 
англ. колонізаторів, за що не 
раз відбував тюремне ув’язнення. 
Після здобуття 1947 Індією неза¬ 
лежності займав ряд міністерських 
посад. З 1980 — депутат Нар. 
палати парламенту Індії, міністр 
внутр. справ. З 1982 — президент 
Республіки Індії. С. виступає за 
підтримання миру і безпеки в Азії, 
за зміцнення дружби і співробіт¬ 
ництва з СРСР. М А. Кулінич 
СІНГХ Моні (н. 19.УП 1900, Каль¬ 
кутта) — діяч комуністичного і 
національно-визвольного руху 
Бангладеш. У 20-х рр.— на проф¬ 
спілковій роботі, брав участь в ор¬ 
ганізації революц. профспілкового 
руху в Калькутті. В ЗО—40-х рр.— 
один з керівників сел. руху в Сх. 
Бенгалії. Після утворення Паки¬ 
стану (1947) — один із засновни¬ 
ків КП Пакистану (КПП; 1948), 
на базі орг-цій якої в Сх. Паки¬ 
стані 1956 ств. КП Сх. Пакистану 
[з 1971 — КП Бангладеш (КПБ)]. 
З 1948 — член, з 1951 — секретар 
ЦК КПП. В 1956—68 — секретар 
ЦК КП Сх. Пакистану. З 1971 — 
член ЦК КПБ. З 1973 — голова 
ЦК КПБ. Не раз зазнавав арештів. 
сГндо Кането (справж. прізв.— 
Нобору Кане; н. 22.ІУ 1912, Хіро- 
сіма) — япоп. кінорежисер. В кіно 
— з 1934, спочатку — художник- 
декоратор, пізніше — сценарист, 
з 1951 — режисер. Поставив філь¬ 
ми: «Діти атомної бомби» (1952, 
ін. назва — «Діти Хіросіми»), 
«Щасливий дракон № 5» (1959), 
«Голий острів» (1960), «Оголені 
19-літні» (1970, в рад. прокаті — 
«Сьогодні жити, померти завтра»), 
«Самотній шлях Чікузана» (1977; 
три останні здобули нагороди 
на Московських міжнар. кінофе¬ 
стивалях). Автор праць з теорії і 
практики кінодраматургії. Заснов¬ 
ник (1952, разом з реж. К. Йо- 
сімурою) незалежної кінофірми 
«Кіндай ейга кьокай» (Токіо). 
СГНЕРВО (Зіпегуо) Ельві Аулік- 
кі (н. 4.У 1912, Хельсінкі) — фін. 
письменниця і перекладачка. Член 
Компартії Фінляндії. Одна з орга¬ 
нізаторів прогресивного літ. т-ва 
«Кійла». В 1941—44 за участь в 
організації Т-ва миру і дружби 
з СРСР була ув’язнена. Гострі 
соціальні проблеми порушила у 
зб. новел «Вірші про Сьорняйне- 
на» (1937), романі «Коваль з па¬ 

лаючого села» (1939). У збірках 
віршів «Хмари» (1944), «О пта¬ 
ху чорнокрилий, лети!» (1950) і 
«Джерело діви» (1956) картала 
фашизм. Пробз^дження політ, сві¬ 
домості фін. трудящих показала в 
повісті «Товаришу, не зрадь!» 
(1947). Зб. новел «Дорога вгору» 
(1948) — про учасників Р^ху Опо¬ 
ру. В повісті «Маленький Альоша» 
(1946) розповіла про дитинство 
М. Горького, в романі «Вільямі 
Обмінений» (1946) — про хлопчи¬ 
ка, який мріяв бути схожим на 
горьковського героя Данко. Ав¬ 
тор зб. віршів «Три посмішки» 
(1971). 
Те.: У к р. перекл.—Троє у 
в’язниці. «Всесвіт», 1973, № 8; Рос. 
перекл.— Товарищ, не предавай! 
Петрозаводск, 1956; [Вірші]. В кн.: 
Поз.зия Финляндии. М., 1962. 

Е. А. Лисецька. 

СГНЄЇ-МбРШЕ (Згіпуеі-Мегзе) 
Пал (4.УП 1845, с. Сінє-Уйфа- 
лу — 2.П 1920, Ернє) — угор. жи¬ 
вописець. В 1864—70 навчався в 
мюнхенській АМ. Працював у 
Мюнхені, Будапешті, Ернє. Тво¬ 
ри: «Закохані» (1870), «Травнева 
прогулянка» (1873), «Дама в ліло¬ 
вому» (1874), «Танення снігу» 
(1895), всі — в Угор. нац. галереї 
в Будапешті. 
СІНИИДЖ>^, Сінийчжу — місто 
на Зх. КНДР, адм. ц. провінції 
Пхьонан-Пукто. Розташоване на 
р. Амноккан (Ялуцзян). Мор. 
порт, аванпорт — Йонампхо в 
Зх.-Корейській зат. Жовтого м., 
залізнична станція, вузол автошля¬ 
хів. 320 тис. ж. (1976). Найрозви¬ 
нутіша легка пром-сть (текст., 
швейна, взут., вироби, парфумів). 
Маш.-буд., хім., ЛІСОПИЛЬНІ, це¬ 
люлозно-паперові, буд. матеріа¬ 
лів та ін. підприємства. 
СІНГН — МІСТО на Пн. Китаю, 
адм. ц. провінції Цінхай. Розта¬ 
шований на р. Сінінхе (Хуаншуй). 
Залізнична станція, трансп. пункт 
на шляху в Тібет. 500 тис. ж. 
(1970). Металург., маш.-буд., хім., 
харч, (переробка тваринницької 
продукції) пром-сть. Вовноткаць¬ 
ка ф-ка. ТЕС. Поблизу С.— видо¬ 
бування вугілля. 
СІНГСАЛО Гельмер Райнер Не- 
стерович (н. 14.VI 1920, м. Злато¬ 
уст, тепер Челяб. обл.) — карел, 
рад. композитор і флейтист, нар. 
арт. СРСР (з 1978). В 1952—55 
навчався в Моск. і Ленінгр. кон¬ 
серваторіях. У 1935—56 грав у 
симф. оркестрах Петрозаводська. 
З 1956 — голова правління Спілки 
композиторів Карел. АРСР. У 
своїй творчості С. спирається на 
карел, нар. музику. Автор пер¬ 
шого карел, балету «Сампо» (1959, 
за мотивами карело-фін. нац. епо¬ 
су «Калевала»), оркестрових (зо¬ 
крема, симфонія «Богатирі лісу», 
1949) і вокально-інструм. творів, 
камерно-інструм. ансамблів, роман¬ 
сів, пісень. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, орденом «Знак Пошани». 

В. С. Мурза. 
СІНКбВИЧ Діонисій (рр. н. і 
см. невід.)— укр. гравер кін. 17 
— поч. 18 ст. Працював у Львові. 
В 1699 створив велику гравюі^ з 
зображенням архіт. ансамо^лю 
Крехівського монастиря поблизу 
м. Жовкви (тепер м. Нестеров 
Львівської області); оздоблю¬ 
вав книжки. 
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СГНКЛЕР (Зіпсіаіг) Ептон Білл 
(20ЛХ 1878, Балтімор — 25.ХІ 
1968, Баунд Брук, штат Нью- 
Джерсі) — амер. письменник. Пер¬ 
ші романи сЦар Мідас» (1901) 
та «Щоденник Артура Стірлінга» 
(1903) — мелодраматичні твори 
з елементами соціальної критики. 
В 1903 приєднався до правого кри¬ 
ла соціалістичного руху в США. 
В романі «Манассас» (1901), де 
змальовано громадян, війну 1861 — 
65 в США, відбилися суперечливі 
політ, погляди С. Найзначніший 
роман — «Джунглі» (1905)— про 
жорстоку експлуатацію робітників 
на чікагських бойнях. У кращих 
соціальних творах зближувався з 
групою письменників, які висту¬ 
пали з критикою капіталістичного 
ладу (т. 3. розгрібачами бруду). 
Романи «:СтОЛИЦЯ», «:МІНЯЙЛИ» 
(обидва — 1908), «Король-Вугіль» 
(1917), «100%» (1920), «Нафта» 
(1927), «Бостон» (1928) з докумен¬ 
тальною точністю відтворюють 
боротьбу робітників проти хижа- 
ків-капіталістів. Автор антивоєн¬ 
них романів «Джіммі Хіггінс» 
(1919), «N0 разагап!» («Вони не 
пройдуть!», 1937). На серії романів 
про Ланні Бедда (т. 1—11, 1943— 
53) та «Автобіографії» (1962) по¬ 
значилися творча криза С., по¬ 
слаблення критичних тенденцій, 
ідеалізація амер. бурж. демокра¬ 
тії. На Україні роман «Джіммі 
Хіггінс» був екранізований, а та¬ 
кож інсценізований і поставлений 
у театрі <^Березіль>. 
Те.: Укр. перекл.— Король-Ву- 
гіль. X., 1927; 100%. X., 1928; Нетрі. 
X., 1930; Джіммі Хіггінс. X. —К., 
1933; Рос. перекл.— Джунгли. 
М., 1956; Столица. М., 1957; Джимми 
Хиггинс. М.. 1957; Король-Уголь. 
Донецк, 1981. 
Літ.: Богословский В. Н. Зптон Синк- 
лер. М., 1976. Д. С. Яхонтова. 

СІННА ПАЛИЧКА — спороутво- 
рююча бактерія, типовий пред¬ 
ставник роду ВасіНиз родини Ва- 
сіИасеае (за міжнародною класифі¬ 
кацією, 1974); паличковидні пря¬ 
мі клітини розміром 0,7—0,8 X 

X 2—З мкм, грампозитивні (див. 
Грама метод)у рухомі, з латера¬ 
льними джгутиками. 
С. п.— аероб, хемоорганотроф 
(одержує енергію за рахунок окис¬ 
лення органічних речовин), мезо¬ 
філ. Розмножується поділом. Ут¬ 
ворює термостійкі еліптичні цент¬ 
ральні спори, наявність яких у 
С. п. вперше (1875) встановив нім. 
ботанік і епідеміолог Ф. Кон. 
Культуру С. п. можна виділити з 
кип’яченого настою сіна (звідси 
назва). На поверхні рідких пожив¬ 
них середовищ росте у вигляді бі¬ 
лої плівки, твердих — утворює 
круглі, сіруваті, гладенькі, блис¬ 
кучі колонії. Активно розкладає 
органічні азотисті речовини. С. п. 
— дуже поширений у природі са¬ 
профіт, входить до складу епі- 
фітної (див. Епіфіти) мікрофло¬ 
ри багатьох рослин, часто викли¬ 
кає псування харчових продуктів 
(напр., хліба). С. п.— продуцент 
антибіотиків (бацитрацину, суб- 
тиліну) та ферментів (амілази, 
протеїнази). А. П. Дем'яненко. 
Сінне БбРОШНО — корм для 
с.-г. тварин, який одержують роз¬ 
мелюванням високоякісного сіна. 
Висушене до 12% вологості сіно в 
сараях з активним вентилюванням 

подрібнюють, а потім розмелюють 
на кормоприготу вальних маши¬ 
нах. Якість С. б. залежить від ви¬ 
ду кормових трав, строків зби¬ 
рання їх та способу сушіння. Най¬ 
краще С. б. одержують з люцерно¬ 
вого і конюшинового сіна, зібра¬ 
ного у фазі бутонізації або на по¬ 
чатку цвітіння. В 100 кг С. б. з 
конюшини міститься 70,2 корм, 
од. і 8,3 кг перетравного протеїну, 
з вико-вівсяної суміші — відповід¬ 
но 65,7 і 9,7. С. б. багате на каро¬ 
тин — 100—150 мг на 1 кг корму. 
Згодовують у сипкому вигляді, 
брикетах кормових і гранулах. 
сГно — трава, скошена і вису¬ 
шена до вологості 15—17% і ниж¬ 
че; один з основних видів грубих 
кормів для тварин взимку. Розріз¬ 
няють С. сіяних трав (бобове, 
злакове, злаково-бобове) і природ¬ 
них сіножатей (лучне, степове, лі¬ 
сове). Кормова цінність С. визна¬ 
чається його смаковими якостями, 
вмістом органіч. і мінеральних ре¬ 
човин, каротину, перетравністю 
поживних речовин і залежить від 
ботаніч. складу трав. Найцінніше 
С. з бобових трав (вика, конюши¬ 
на, люцерна, еспарцет тощо), зла¬ 
кових (тимофіївка лучна, вівсяни¬ 
ця лучна, грястиця збірна, райгра- 
си та ін.), зібраних на ранній фазі 
розвитку. В 1(Ю кг С. з сіяних бо¬ 
бових трав міститься бл. 50 корм, 
од., 9,2 кг перетравного протеїну, 
1000—1500 г кальцію, 200—220 г 
фсюфору, чаротин, вітаміни. Вели¬ 
кій рог. худобі, вівцям і коням С. 
згодовують без підготовки, а сви¬ 
ням та птиці готують сінну січку 
або сінне борошно. Зберігають 
С. в скиртах, сараях, під навіса¬ 
ми; для зручності перевезення і 
зберігання С. пресують. 

^ Г. В. Танцуров. 
СІНОЗБИРАЛЬНІ МАШЙНИ — 
машини для виконання комплексу 
сінозбиральних робіт (скошуван¬ 
ня, ворушіння, згрібання сіна у 
валки, перевертання валків, пре¬ 
сування просушеного сіна в тюки 
або рулони та транспортування їх 
до місця зберігання). Для ско¬ 
шування трав на сіно чи сі¬ 
наж промисловість постачає с. г. 
сінокосарки різних конструкцій 
та типорозмірів. В г-вах широко 
застосовують косарки-плющилки 
КПВ-3, КПРН-3 і ін., які для при¬ 
скорення просушування скошеної 
зеленої маси плющать стебла трав. 
В СРСР зростає випуск нових са- 

Сінозбиральні машини: 
1 — косарка-плющилка самохідна 
КПС-5; 
2— граблі-валкоутворювачі ГВК-6,0 Г. 

МОХ1ДНИХ сшокосарок-плющилок 
КПС-5 (мал.) — ширина захвату 
5 м, робоча швидкість до 10 км/г, 
потужність двигуна 80 к. с., про¬ 
дуктивність 5 га за годину. На 
роботах по згрібанню, во¬ 
рушінню сіна і пере¬ 
вертанню валків застосо¬ 
вують ряд С. м., зокрема граблі 
поперечні: ГП-14А; ГПП-6,0; ГПП- 
6,0Г; граблі-валкоутворювачі ко¬ 
лісні: ГВК-6А, ГВК-6,0 Г (мал.). 
Згрібають сіно в валки волокуша¬ 
ми, пресують в тюки — прес-під- 
бирачами. Див. також Кормозаго¬ 
тівельні машини. С. О. Карпенко. 

Сінозбирання — процес зби¬ 
рання сіяних чи природних трав 
на сто; комплекс взаємопов’яза¬ 
них робіт на заготівлі сіна за допо¬ 
могою сінозбиральних машин і 
кормозаготівельних машин. Весь 
процес С. складається із скошу¬ 
вання трав, їх пров’ялювання й 
просушування природним або 
штучним способами, згрібання у 
валки, копнування й скиртування. 
Щоб зберегти в сіні якнайбільше 
поживних речовин і протеїну, суво¬ 
ро дотримуються встановлених аг¬ 
ротехнічних строків С. Макси¬ 
мальну кількість протеїну з 1 га 
сінокосу одержують при скошу¬ 
ванні трав у фазі колосіння злаків 
і в фазі бутонізації бобових рослин. 
С І Н О Т Д И (Рзосоріега, синонім 
Сорео^паїЬа) — ряд комах. Довж. 
тіла 1—10 мм. Голова велика, ро¬ 
товий апарат гризучий. Крил 2 
пари, іноді вони вкорочені або їх 
немає. Ноги тонкі, довгі. Розви¬ 
ток з неповним перетворенням. 
Поширені майже по всій земній 
кулі. Живуть у щілинах, під ко¬ 
рою дерев, в опалому листі, серед 
харчових продуктів і пилу. Жив¬ 
ляться лишайниками, грибами, 
сухими органіч. рештками, рос¬ 
линною трухлявиною. В ряді 12 
родин, 250 родів, які об’єднують 
понад 1500 видів; в СРСР — понад 
100 видів, у т. ч. на Україні — бл. 
60, з них С. хатній (Тго^іиш 
риїзаіогіит), к н и г о ї д (Ьіроз- 
СЄІІ5 сііуіпаіогіиз) псують книжки, 
гербарні рослини, продукти. У ви¬ 
копному стані С. відомі починаю¬ 
чи з пермських відкладів. 

О. П. Кришталь. 
СІНОКОСИ — сільськогосподар¬ 
ське угіддя, рослинність якого 
систематично використовують на 
сіно. Під С. здебільшого відводять 
лучні угіддя з помірним та надмір¬ 
ним зволоженням (див. Лука). 
На Україні найбільше С. у полісь¬ 
ких та лісостепових районах, а в 
степових — у г-вах зрошуваного 
землеробства. Див. також Луків¬ 
ництво. 
СІНбПСЬКИЙ БІЙ 1853 —морсь¬ 
ка битва між рос. і тур. ескадрами, 
що відбулася 18 (ЗО).XI в Сінопсь- 
кій бухті (на пн. узбережжі Ту¬ 
реччини) під час Кримської війни 
1853—56. Рос. ескадра Чорномор¬ 
ського флоту під командуванням 
віце-адмірала П. С. Нахімова, 
виявивши тур. ескадру, що готува¬ 
ла десантну операцію в районі 
Сухум-Кале, заблокувала її в Сі- 
нопській бухті. Після прибуття 
підкріплення рос. ескадра почала 
бій, в результаті якого тур. кораб¬ 
лі (за винятком одного) і більшість 
берегових батарей було знищено. 
Після перемоги в С. б. рос. флот 

СІНОПСЬКИЙ 
БІЙ 1853 

Г. Р. Н. Сінісало. 

Е. Б. Сінклер. 

Сіноїди: 
1 — книгоїд; 
2 — сіноїд хатній: 
3 — АтрЬібегопІіа 
сопіатіпаіа. 
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Сіноставець малий. 

Сіра сова. 

став пануючим на Чорному морі. 
В зв’язку з цим союзники Туреч¬ 
чини — Великобританія і Франція 
в грудні 1853 ввели свої ескадри 
в Чорне море. С. б. був останньою 
битвою епохи парусного флоту. 
сіноставець, пищуха (ОсЬо- 
Іопа) — рід гризунів род. сіностав- 
цевих ряду зайцеподібних. Довж. 
тіла 12—28 см, маса 170—240 г. 
Забарвлецня хутра іржас*то-руде. 
Живуть С. в норах та між камін¬ 
ням. Тримаються колоніями. Ак¬ 
тивні переважно вдень.На зиму за¬ 
пасають корми (злаки та ін. росли¬ 
ни), складаючи їх у стіжки (звід¬ 
ки й назва «сіноставець»). Поде¬ 
куди шкодять с. г., зокрема пасо¬ 
вищам. Вагітність близько ЗО днів, 
на рік 2—З виплоди, в кожному по 
2—7 (до 12) малят. 15—18 видів, 
поширених в Азії, Європі (на 
Сх. від Волги) та на Зх. Пн. Аме¬ 
рики. В СРСР — 8 видів. До 19 
ст. включно в степовій і лісостепо¬ 
вій зонах України водився С. 
малий (О. ризіПа). Викопні 
рештки С. відомі з пліоценових і 
антропогенових відкладів Європи 
(у т. ч. на Пд. України) і Азії. 
сГно-тібЄтські ГбРИ, Си- 
чуаньські Альпи, Хуандуаньшань 
— гірська система в пд. частині 
Китаю, у ішовінції Сичуань. Ото¬ 
чують зі Сх. Тібетське нагір'я. 
Довжина 750 км, шир. до 400 км. 
Висота зменшується з Зх. на Сх. 
від 5000—6500 м до 1000—1200 м, 
макс.— 7590 м (г. Гунгашань). 
Складаються з ряду хребтів, роз¬ 
ділених вузькими глибокими доли¬ 
нами річок Салуїн, Меконг, Янц- 
зи та ін. Глиб, ущелин до 3000 м. 
Схили переважно круті, характер¬ 
ні осипища. Складені метамор¬ 
фічними гірськими породами і 
гранітами. Родовища заліз, руди, 
золота, міді. Схили до вис. 2000 
—2500 м вкриті мішаними лісами, 
вище (до 4000 м) переважають 
хвойні ліси, які змінюються альп. 
луками і степами. Є льодовики і 
вічні сніги. 
сіньхАйська револіОція — 
бурж. революція 1911—13 в Китаї, 
що привела до повалення влади 
маньчжурської династії Цін і про¬ 
голошення країни бурж. респуб¬ 
лікою. Почалася 10. X (в рік 
«Сіньхай» за старим кит. кален¬ 
дарем, звідси назва) повстанням 
гарнізону м. Учан і швидко охо¬ 
пила Сх., Центр, і Пд. Китай. 
С. р. була свідомим загальнонац. 
демократичним рухом кит. наро¬ 
ду, мала певну політ, програму. 
Осн. рушійною силою С. р. було 
селянство, а керівником — нац. 
буржуазія та її партія Тунменхой. 
1.ХІІ 1911 в м. Нанкіні було про¬ 
голошено Кит. Республіку. Тим¬ 
часовим президентом республіки 
29.XII було обрано Сунь Ятсена 
(вступив на посаду 1.1 1912). Про¬ 
те «Тунменхой» не змогла об’єдна¬ 
ти широкі нар. маси, не виступи¬ 
ла з послідовною антифеод. та ан¬ 
тиімперіалістичною програмою. Лі¬ 
беральна нац. буржуазія, наля¬ 
кана зростанням нар. руху, піш¬ 
ла на зговір з реакціонерами, що 
призвело до переходу влади до рук 
великих поміщиків і компрадор¬ 
ської буржуазії. 12.11 1912 мань¬ 
чжурський імператор зрікся пре¬ 
столу, а 13.11 1912 Сунь Ятсен під 
тиском внутр. і зовн. контрреволю¬ 

ції подав у відставку з поста пре¬ 
зидента (залишив пост І.ІУ). Пре¬ 
зидентом республіки 15.11 1912 
було обрано Юань Шікая — пред¬ 
ставника великих поміщиків і ком¬ 
прадорської буржуазії, що спи¬ 
рався на підтримку зх.-європ. та 
амер. імперіалістів. У серпні 
1913 він встановив у країні війсь- 
ково-феод. диктатуру. Осн. зав¬ 
дання С. р.— ліквідація феод, від¬ 
носин і панування іноз. імперіаліс¬ 
тів — лишилося нерозв’язаним. 
Проте С. р. мала велике істор. зна¬ 
чення; знищенням монархії вона 
підготувала грунт для дальшого 
розвитку революц. руху кит. на¬ 
роду. С. р. мала значний вплив на 
визвольний рух народів Кореї, 
В’єтнаму, Індонезії та Монголії. 

^ В. І. Волковинський. 
СІНЬХУА («Новий Китай») — 
державне інформаційне агентство 
КНР. Засн. 1938 (як інформацій¬ 
ний орган КПК). Обслуговує пре¬ 
су, радіо і телебачення країни. 
Передає повідомлення за кордон. 
Міститься в Пекіні. 
СІНЬЦЗ^Н-УЙГ>^РСЬКИЙ АВ- 
ТОНбМНИЙ РАЙбН, Сіньцзян 
— на Пн. Зх. Китаю. Площа 1,6 
млн. км^. Нас. .13,1 млн. чол. 
(1982). Адм. ц.— м. Урумчі. Тер. 
району зайнята Джунгарською рів¬ 
ниною (див. Джунгарія) і Тарімсь- 
кою рівниною, оточеними горами. 
Клімат посушливий, різко кон¬ 
тинентальний, з суворою зимою й 
жарким літом. Переважають пус¬ 
тельні ландшафти. Гол. ріка — 
Тарім. Економіка розвинута слабо. 
Осн. галузь — с. г., гол. чин. зро¬ 
шуване землеробство в оазисах і 
по долинах річок. Вирощують пше¬ 
ницю, кукурудзу, рис, бавовник, 
коноплі. Виноградарство і садів¬ 
ництво. Шовківництво. Розво¬ 
дять овець, кіз, велику рогату ху¬ 
добу, верблюдів і коней. Видобу¬ 
вання кам. вугілля, нафти, урану, 
рідкісних та дорогоцінних мета¬ 
лів. Окремі підприємства мета¬ 
лург., маш.-буд. (автоскладання, 
авторемонт, вироби, с.-г. машин), 
хім., атомної, буд. матеріалів, шкі¬ 
ряної, текст, пром-сті. Поширені 
ремесла (килимарство, ткацтво, 
виготовлення паперу, шкір, кош¬ 
ми та ін.). Гол. пром. центр — 
Урумчі. У С.-У. а. р.— центр 
ядерних випробувань країни. 

М. В. Фурманов. 

СІНЬЛК (Зівпас) Поль (11.XI 
1863, Париж — 15.VIII 1935, там 
же) — франц. живописець і гра¬ 
фік, громадський діяч. Був ідей¬ 
но близький до Франц. комуніс¬ 
тичної партії. З 1883 навчався в Па¬ 
рижі у вільній майстерні Бінга. 
Перші твори С. виконані в мане¬ 
рі імпресіонізму. В 1884—86 ра¬ 
зом з Ж. Сера і К. Піссарро висту¬ 
пив як засновник і теоретик нео¬ 
імпресіонізму. Твори; «Піщаний 
берег моря» (1890), «Папський за¬ 
мок в Авіньйоні» (1900), «Гавань 
в Марселі» (1907), «Сосна. Сен- 
Тропез» (1909), «Марсельський 
порт» (1911), «Канал Сен-Мартен» 
(1933). Картини С. зберігаються в 
Дуврі, в ДЕ в Ленінграді, Музеї 
образотворчих мист. ім. О. С. 
Пушкіна в Москві та ін. зібран¬ 
нях. С. був одним із організато¬ 
рів «Салону незалежних» (1884). В 
30-х рр. відвідав СРСР. 
Те.: Рос. перекл.— От Зж. Де- 

лакруа к неоимпрессионизму. М., 
1913; Жорж Сера, Поль Синьяк. Пись¬ 
ма. Дневники. Литературное насле- 
дие. Воспоминания современников. 
М., 1976. 
Літ.: Калитина Н. Н. Поль Синьик. 
Л., 1976. 
СІОНГЗМ (від назви пагорба Сіон 
у Єрусалимі) — ідейно-політична 
течія, що виражає інтереси шові¬ 
ністичних кіл великої буржуазії 
єврейського походження, яка зрос¬ 
лася с монополістичним капіта¬ 
лом імперіалістичних держав. Ви¬ 
ник наприкінці 19 ст. Оформився 
1897 зі створенням Всесвітньої 
сіоністської орг-ції (ВСО), яка 
проголосила своєю метою пере¬ 
селення всіх євреїв світу до Па¬ 
лестини і відродження там біблій¬ 
ної ізраїльської д-ви. Ідеологія 
С. являє собою еклектичну суміш 
різних ідеалістичних теорій, с(> 
ціал-реформістських ідей, шові¬ 
ністичних, расистських поглядів 
і реліг. догматів іудаїзму. З ос¬ 
таннього апологети С. запозичили 
і використовують у політ, цілях 
догми «богообраності», «зверхнос¬ 
ті» і «месіанського покликання» 
євреїв. Спираючись на ці догми, 
вони безпідставно твердять про 
існування екстериторіальної «все¬ 
світньої єврейської нації», про 
«класову єдність» євреїв, їхню 
«перевагу» над ін. народами, про 
одвічність антисемітизму. З до¬ 
помогою С. євр. буржуазія нама¬ 
гається відвернути трудящих єв¬ 
реїв від загальнопролет. класової 
боротьби, перешкодити поширен¬ 
ню серед них комуністичних ідей. 
Марксизм-ленінізм науково довів 
цілковиту неспроможність тверд¬ 
жень С. про «особливий» шлях 
сусп. розвитку євреїв та їх «винят¬ 
ковість». Критикуючи концепцію 
«всесвітньої єврейської нації»., В.І. 
Ленін писав; «Ця сіоністська ідея— 
•зовсім хибна і реакційна цо своїй 
суті», вона «суперечить інтересам 
єврейського пролетаріату, створю¬ 
ючи в ньому прямо і посередньо 
настрій, ворожий асиміляції, на¬ 
стрій ,,гетто“» (Повне зібр. тв., т. 
8, с. 69, 71). С.— один з найбільш 
реакц. і войовничих загонів анти- 
комунізму, знаряддя імперіаліс¬ 
тичної реакції в боротьбі проти 
революц., ^прогресивних сил су¬ 
часності. Його широко використо¬ 
вує імперіалізм у своїх глобаль¬ 
них планах, сішямованих насампе¬ 
ред проти СРСР та ін. країн со¬ 
ціалістичної співдружності, на під¬ 
рив розрядки міжнародної напру¬ 
женості. С. бере активну участь у 
здійсненні неоколоніалістської по¬ 
літики імперіалістичних д-в, у 
боротьбі проти нац.-визвольного 
руху, підтримуючи реакційні ре¬ 
жими в ряді країн Азії, Африки, 
Латин. Америки. В своїй людино¬ 
ненависницькій політиці С. вда¬ 
ється до найпідступніших засобів, 
включаючи тероризм. Особливо 
яскраво це виявляється в діях, 
підтримуваних імперіалістами 
США правлячих кіл Ізраїлю, де 
С. з моменту виникнення цієї 
д-ви (1948) єофіц. ідеологією. Спи¬ 
раючись на С., вони здійснюють 
агресію проти араб, народів, полі¬ 
тику терору і геноциду палестин- 
ців, анексії окупованих земель. 
XXX сесія Генеральної Асамблеї 
ООН (1975) засудила С. як одну 
з форм расизму. Ізраїль здійснює 
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расистську агресивну політику на 
Бл. Сході, вдаючись до властивих 
фашизму методів. С. ворожий ін¬ 
тересам трудящих Ізраїлю, оскіль¬ 
ки відособлює робітників-євреїв, 
сіючи серед них недовіру до араб, 
трудящих, розпалює шовінізм і 
націоналізм, протидіє визволенню 
народу Ізраїлю від іноземного ка¬ 
піталу й імперіалістичної залеж¬ 
ності. 
Сіоністські кола СІЛА й Ізраїлю 
відіграють провідну роль у ВСО, 
яка об’єднує різноманітні терито¬ 
ріальні, регіональні націоналістич¬ 
ні євр. орг-ції. Найвищий орган 
ВСО — всесвітній сіоністський 
конгрес, який у межах Ізраїлю 
діє як Євр. агентство, в ін. краї¬ 
нах — як ВСО. Штаб-квартира 
першого в Єрусалимі, другого — в 
Нью-Йорку. Комуністи, все про¬ 
гресивне людство ріщуче засуджу¬ 
ють С. Із закликом розгорнути най- 
ширший рух проти С. виступили 
учасники Міжнар. Наради кому¬ 
ністичних і робітн. партій 1969. 
Активну боротьбу проти С. ведуть 
Компартія Ізраїлю, ін. прогресивні 
сили цієї країни. За визнанням 
самих лідерів ВСО, абсолютна 
більщість населення євр. поход¬ 
ження в США та ін. капіталістич¬ 
них країнах не підтримує С. Євр. 
населення в СРСР, як і весь рад. 
народ, ріщуче засуджує агресив¬ 
ний політ, курс міжнар. С., зо¬ 
крема сіоністської правлячої вер¬ 
хівки Ізраїлю. 
Літ.: Маркс К. До єврейського питан¬ 
ня. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, 
т. 1; Ленін В. І. Повне зібрання творів: 
т. 8. Про становище Бунду в партії; т. 
24. Критичні замітки з національно¬ 
го питання; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; Идеология и практи¬ 
ка международного сионизма. М., 
1978; Сионизм: теория и практика. М., 
1978; Сионизм. — правда и вьімьісльї. 
М., 1980; Беренштейн Л. Е. Обречен- 
ность политики и практики сионизма. 
К., 1980; Сионизм в системе империа- 
лизма. К., 1981. /. І. Мигович. 
СІРА Ганна Мусіївна (н. 25.1 
1924, с. Єрків, тепер Козелецького 
р-ну ЧернГг. обл.) — новатор вироб¬ 
ництва у будівництві, щтукатур. 
Герой Соціалістичної Праці (1966). 
Член КПРС з 1961. Трудову ді¬ 
яльність почала 1944 на відбудо¬ 
ві зруйнованого пім.-фащист. за¬ 
гарбниками Києва. Працювала 
штукатуром, ^игадиром щтукату- 
рів, з 1961—бригадир бригади ко¬ 
муністичної праці буд. управлін¬ 
ня № 20 тресту •«Київміськбуд-4». 
С. — ініціатор передових мето¬ 
дів праці у будівництві, настав¬ 
ник молоді. Делегат XXII—ХХУ 
з’їздів Компартії України. Наго¬ 
роджена 2 орденами Леніна, орде¬ 
ном Жовтневої Революції. 

, , В. П. Печерога. 
СІРА КУРІПКА (Регбіх регбіх) — 
птах род. фазанових. Довж. тіла 
6л. ЗО см, маса 310—510 г. Оперен¬ 
ня спини сірувато-буре, з боків 
руді поперечні смуги; на грудях 
коричнева підкововидна пляма. 
Селиться в заростях кущів, на 
полях та луках, на узліссях, по 
долинах річок тощо. Живиться 
насінням і листям трав’янистих 
рослин, зокрема бур’янів, комаха¬ 
ми. Гніздо мостить на землі. Клад¬ 
ка у травні з 12—22 яєць; насид¬ 
жує самка бл. 18 діб. Пощирена 
в степових і лісостепових зонах 
Європи і Зх. Азії. В УРСР — осі¬ 

лий птах майже усієї території. 
Взимку відкочовує V південні 
малосніжні райони. Об’єкт спорт, 
полювання. 
СІРА СОВА, неясить (Зігіх) — 
рід птахів род. сов'ячих. Довж. 
тіла 41—66 см, маса 450—1200 г. 
Самки завжди більщі від самців. 
Оперення м’яке, сірого або руду¬ 
ватого кольорів з темними пістря- 
винами. Голова відносно велика, 
кругла, без пір’яних свущок». Но¬ 
ги оперені до кігтів. Гнізда будує 
в дуплах дерев, рідще в печерах, 
щілинах будівель і т. п. Кладку 
(у квітні) з З—5 яєць насиджує 
самка протягом ЗО діб. Живиться 
гол. чин. мишовидними гризунами, 
а також дрібними птахами, земно¬ 
водними, плазунами. Бл. 12 видів, 
пощирених в Євразії, Пн. Африці, 
Америці. В СРСР, у т. ч. в УРСР, 
— З види: сіра сова, або 
неясить сіра (5. аіисо), со¬ 
ва довгохвоста, або нея¬ 
сить довгохвоста (5. ига- 
ІЄП5І5), сова бородата, або 
неясить бородата (5. пе- 
Ьпіояа). 
СІРА УКРАЇНСЬКА ПОРбДА 
великої рогатої худоби — порода 
м’ясо-молочного напряму продук¬ 
тивності. Різновид сірої степової 
худоби Пд. Європи. Відома як 
одна з кращих порід робочо-м’яс¬ 
ного типу. До 1928 С. у. п. розво¬ 
дили переважно в напрямі розвит¬ 
ку її робочих і м’ясних якостей. 
Пізніще у зв’язку з механізацією 
с. г. та збільшенням попиту на мо¬ 
локо і м’ясо робочий тип С. у. п. 
змінювався на м’ясо-молочний. 
Масть сіра або ясно-сіра, часто 
з темними підпалинами на шиї, 
грудях, череві. Роги довгі, широко 
розставлені, ліроподібні. Копита, 
кінці рогів, китиця хвоста, носове 
дзеркало — темного кольору. Тва¬ 
рини міцної будови, з високими 
правильно поставленими ногами, 
мають добре розвинену передню 
частину тулуба і товсту шкіру. 
Відзначаються витривалістю, доб¬ 
рими відгодівельними і м’ясними 
якостями. Жива маса бугаїв 800— 
900 кг, корів 450—550 кг. Річний 
надій низький — 2000—3000 кг 
молока жирністю 4,2%—4,7% і ви¬ 
ще. Від худоби С. у. п. одержують 
високоякісну шкіряну сировину. 
Забійний вихід 60 — 65%. Твари¬ 
ни пізньоспілі. Використовуються 
для схрещування з м’ясною ху¬ 
добою. Розводять в Черкаській, 
Полтавській, Харківській та 
Дніпропетровській областях. 
СІРАК!^ЗИ — давньогрец. поліс 
на Пд. Сх. о. Сіцілія. Засн. бл. 
734 до н. е. Корінфом. Осн. занят¬ 
тям населення були землеробство 

Корова сірої української породи. 

і мор. торгівля. Найбільшого розк¬ 
віту Сіракузька д-ва досягла за 
правління тирана Гієрона I (пра¬ 
вив 478—467 до н. е.). Після його 
смерті д-ва розпалася, а в самих 
С. було встановлено рабовласниць¬ 
ку демократію. В 406 до н. е. 
владу в С. захопив тиран Діоні- 
сій /, за правління якого С. від¬ 
били агресію Карфагену і підкори¬ 
ли майже всю Сіцілію. Після його 
смерті д-ва почала розпадатися, 
посилився натиск Карфагену, який 
було відбито за допомогою Корін- 
фу. У 317 (або 316)— 289 до н. е. 
в С. правив воєначальник Агафокл, 
яі^ий на деякий час відновив д-ву 
Діонісія І. В період 1-ї (264—241 
до н. е.) та 2-ї (218—201 до н. е.) 
Пунічних воєн С. були союзником 
Ри^^. Після 215 до н. е. перейшли 
на бік Карфагену. В 211 до н. е. 
С. здобуло рим. військо. Місто 
було зруйновано. Сучас. м. Сіра¬ 
кузи збудовано на місці давніх Сі¬ 
ракуз. 
СІРАКУЗИ — місто на Пд. Іта¬ 
лії, адм. ц. провінції Сіракузи. 
Порт на Пд. Сх. о. СіцілІя (част¬ 
ково на о. Ортиджа) в Іонічному 
м. Вузол з-ць. 109 тис. ж. (1971). 
Металообр. (у т. ч. вироби, кабе¬ 
лю), текст., цем., харчова пром-сть. 
Побли^ С. (в Пріоло) — нафто- 
перероб^ні і нафтохім. підприємст¬ 
ва. С. виникли на місці давньо¬ 
грец. міста Сіракузи, де народив¬ 
ся Архімед. 
СІРАНб ДЕ БЕРЖЕРАК (Сугапо 
СІЄ Вег^егас) Савіньєн (6.ПІ 1619, 
Париж — 28.VII 1655, Саннуа, те¬ 
пер департамент Валь-д’У аз) — 
франц. письменник. Брав участь 
у боротьбі проти абсолютизму 
в лавах демократичного крила 
Фронди. Автор віршованих памф¬ 
летів проти кардинала Дж. Ма- 
заріні, вишуканих любовних вір¬ 
шів. Антиреліг. настрої притаман¬ 
ні першій у франц. л-рі прозовій 
комедії С. де Б. «Осміяний пе¬ 
дант» (1647) та трагедії «Смерть 
Агріппіни» (1653; обидві опубл. 
1654). Філос.-фантастичні романи 
«Інший світ, або Держави та імпе¬ 
рії Місяця» (1650, опубл. 1657 під 
назвою «Комічна історія»), «Дер¬ 
жави та імперії Сонця» (незакінч., 
вид. 1662) і наук.-дидактичний твір 
«Фрагменти фізики» (незакінч.) 
свідчать про вплив на С. де Б. 
філософа-матеріаліста П. Гассен- 
ді та утопічного соціаліста Т. 
Кампанелли. Романтичний образ 
С. де Б. змалював Е. Ростан в 
однойменній героїчній комедії 
(1898). 
Те.: Укр. перекл.— Сонет. В 
кн.: Сузір'я французької поезії, т. 1. 
К., 1971; Рос. перекл.— Иной 
свет, или Государства и империи Луньї. 
М.-Л., 1931. 
Літ.: Сирано де Бержерак. Героиче- 
ская комедия. Сборник статей о пьесе 
и постановке. К., 1940; Розанова А. 
Социальная и научная фантастика в 
классической французской литерату- 
ре XVI —XIX вв. К. 1974._ 
Б. Б. Бунич-Ремізов, А. А. Розанова.\ 

СІРАН!^ЙШ (справж. ім’я, по 
батькові й прізвище — Меробе 
Саркісівна Кантар джян; 25. V 
1857, Константинополь, тепер Стам 
бул—10. VI 1932, Каїр)—вірм. 
драм, і оперна актриса. В 1873 
почала виступати (вірм. і тур. 
мовами) на сцені в Стамбулі. 
З 1897 з групою акторів переїхала 

СІРАНУЙШ 

С. Сірано де Бер¬ 
жерак. 

П. Сіньяк. Вітрила і 
пінії. 1896. Приватна 
збірка. 
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СІРЕ ТІЛО 

Кріль породи сірий 
велетень. 

на Закавказзя: грала в Баку, Єре¬ 
вані, Тбілісі; з 1912 — в Петер¬ 
бурзі, Москві. Серед ролей — Ру- 
зан («Рузан» Мурацана), Офелія, 
Гамлет, Дездемона, леді Макбет 
(«Гамлет», «Отелло», «Макбет» 
Шекспіра), Жанна д’Арк («Орле¬ 
анська діва» Шіллера), С(м1)’я 
(«Лихо з розуму» Грибоєдова), 
Настасія Пилипівна («Ідіот» за 
Достоєвським), Кручиніна («Без 
вини винуваті» О. Островського). 
сГре тГло — ТІЛО, ЩО його кое¬ 
фіцієнт поглинання хвиль менший 
за одиницю і сталий для хвиль усіх 
довжин. За своїми властивостями 
найближчими до С. т. у видимій 
ділянці спектра є вугілля, сажа 
та ін. Розподіл енергії в спектрі 
теплового випромінювання С. т. 
відрізняється від її розподілу у 
відповідному спектрі абсолютно 
чорного тіла (при тій самій тем¬ 
пературі) лише меншою світні¬ 
стю енергетичною. На С. т. 
поширюються закони випроміню¬ 
вання абсолютно чорного тіла, 
зокрема Планка закон випроміню¬ 
вання, Релея — Джінса закон ви¬ 
промінювання (записи їх відріз¬ 
няються лише константами). По¬ 
няття С. т. застосовують в оптич¬ 
ній пірометрії. 
СІРЙТ, Серет — ліва притока 
Дунаю. Довж. 726 км, площа бас. 
44 тис. км^. Бере початок у Покут¬ 
сько-Буковинських Карпатах, у 
межах Чернів. обл. УРСР. Тече 
широкою, подекуди заболоченою 
рівниною на тер. Румунії. Живлен¬ 
ня снігове і дощове. Характерна 
весняна повінь, улітку — наводки. 
Льодостав з грудня по лютий. Гол. 
притоки: Малий Серет, Бистриця 
(праві), Бирлад (ліва). Сплав¬ 
ний, у пониззі судноплавний (до 
гирла р. Бирлад). У бас. С.— ГЕС 
(зокрема, на р. Бистриці); видобу¬ 
вання нафти. 
СГРИЙ ВЄЛЕТЕНЬ— вітчизня- 

на порода кролів м’ясо-шкуркового 
напряму. Виведена у Петрівському 
звірорадгоспі Полтав. обл. схрещу¬ 
ванням місцевих кролів з плідни¬ 
ками породи фландр. Затверджена 
порода 1952. Кролі відзначаються 
міцною будовою тіла, мають ши¬ 
рокі груди, велику голову і прямі 
довгі вуха. Хутро густе. Забарв¬ 
лення сіро-заяче (агуті), темно-сі¬ 
ре (кенгурове) та чорн^* зустрі¬ 
чаються також біле і блакитне. 
Жива маса дорослих кролів 5— 
8 кг, плодючість 6—9 кроленят 
в окролі. Кролі витривалі, добре 
пристосовані до зовнішньоклітко- 
вого утримання. З ін. породами 
дають помісі, що швидко ростуть 
і до^е відгодовуються. Розво¬ 
дять С. в. на Україні, в Моск. обл. 
та ін. районах СРСР. 
СГРИЙ кит (ЕзсЬгісЬііиз 8ІЬ- 
Ьозиз)— морський ссавець підряду 
вусатих китів. Тіло (довж. до 15 
м, маса до 35 т) відносно коротке, 
сіро-буре, на спині, голові і горлі 
майже чорне, з великими світлими 
плямами. Спинного плавця немає, 
грудні — відносно короткі й ши¬ 
рокі. Пластини вуса (в кожному 
ряду пересічно 160) короткі (довж. 
до 40 см) жовтуватого або білого 
кольору. С. к. поширений у пн. 
частині Тихого ок. (2 популяції — 
охотсько-корейська та чукотсько- 
каліфорнійська). Тримається на 
відносно мілководних ділянках. 

Живиться донними безхребетними, 
яких викопує з грунту за допомо¬ 
гою міцної нижньої щелепи. Раз 
на 2 роки самка після бл. 1-річ- 
ної вагітності народжує 1 маля 
завдовжки до 5,5 м, масою до 600 
кг. Статева зрілість настає на 8-му 
році життя. Перебуває під міжна¬ 
родною охороною. 
сГрий чав^н — чавун з сірою 
поверхнею зламу. Належить, по¬ 
ряд з білим чавуном, до осн. 
видів чавуну. Містить, крім залі¬ 
за, вуглець (2,5—4,5% ), кремній 
(0,8—4,5), марганець (0,1—1,2), 
фосфор (0,02—0,3) і сірку (0,02— 
0,15%). Буває доевтектичний, ев¬ 
тектичний (див. Евтектика) і за- 
евтектичний. Є С. ч. легований 
(див. Легований чавун) і нелегова- 
ний; модифікований (див. Модифі¬ 
кований чавун) і немодифікований. 
Границя міцності С. ч. на розтяг — 
100—450, на стиск — 450—1400 
МПа, твердість за Брінеллем (див. 
Брінелля метод) — 143—289. Най- 
міцнішими є легований і моди¬ 
фікований С. ч. з перлітною ос¬ 
новою (див. Перліт у металознав¬ 
стві). З С. ч. виготовляють стани¬ 
ни верстатів, блоки циліндрів дви¬ 
гунів внутр. згоряння, виливниці, 
труби, шестерні, поршневі кільця 
тощо. 
СГРІ ЛІСОВГ ГРУНТЙ — тип 
грунтів лісостепової зони, що фор¬ 
муються переважно під широко¬ 
листяними лісами на високих водо¬ 
дільних просторах, почленованих 
ерозійними процесами. Утворю¬ 
ються С. л. г. на лесах, лесовидних 
суглинках, карбонатних моренах 
та ін. материнських породах, зба¬ 
гачених кальцієм, в умовах про¬ 
мивного водного режиму. Поши¬ 
рені С. л. г. у Сх. Європі, Сибіру, 
Пн. Америці; на Україні — гол. 
чин. у межах Волинської, Поділь¬ 
ської і Придніпровської височин. 
Верхній горизонт (гумусово-елю¬ 
віальний) сірий, безструктурний, 
іноді плитчастий, пухкий, його 
товщина досягає ЗО—35 см. Ілю¬ 
віальний (див. Ілювій) горизонт 
(до 80—90 см і більше) щільний, 
червоно-бурого кольору, горіху- 
вато-призматичної структури. Ниж¬ 
че залягає материнська порода. 
Вміст гумусу в зх. частині лісо¬ 
степової зони СРСР — 2—4%, в 
центр, частині — З—7%, в сх. ча¬ 
стині — 4—8%. Реакція грунтово¬ 
го розчину кисла та слабокисла. 
С. л. г. поділяються на підтипи: 
світло-сірі, сірі і темно-сірі. Най- 
родючішими є темно-сірі. На Ук¬ 
раїні вміст у них гумусу досягає 
4,5% (у світло-сірих — 2—2,5%, 
у сірих — 2,5—3,5%). Більша 
частина площ С. л. г. розорана. На 
Україні при внесенні органічних 
та мінеральних добрив на них одер¬ 
жують високі врожаї цукр. буря¬ 
ків, пшениці, кукурудзи тощо. 

^ Н. Б. Вернандеп. 
сірійська комуністична 
ПАРТІЯ (СКП). Ств. 24.x 1924 в 
Бейруті (Ліван) як єдина орг-ція 
сірійських і Ліван, комуністів. 
До 1925 офіційно була зареєстро¬ 
вана як Ліванська партія народу. 
В 1924 вступила до Комінтерну. 
В 1925—36 і 1939—41 діяла неле¬ 
гально. І з’їзд СКП (1930) прийняв 
її програмний маніфест. У 1938 за 
ініціативою партії створено Лігу 
боротьби з фашизмом. П з’їзд СКП 

(1943—44) прийняв статут і про¬ 
граму, що закликала до боротьби 
за зміцнення нац. незалежності 
Сірії і Лівану, за виведення з 
їхньої тер. франц. і англ. військ, 
а також рішення про розділення 
партії на самостійні СКП та Лі¬ 
ванську КП (ЛКП; в зв’язку з про¬ 
голошенням 1943 незалежності Сі¬ 
рії і Лівану). В 1947 СКП знову 
заборонена, 1948 об’єдналася з 
ЛКП (забороненою 1948) в єдину 
КП Сірії і Лівану (КПСіЛ). В 
1954, після повалення в Сірії вій¬ 
ськово-диктаторського режиму, 
на її території КПСІЛ вийшла 
з підпілля. В 1958, після вход¬ 
ження до складу Об’єднаної Араб¬ 
ської Республіки, в Сірії було 
заборонено всі політичні пар¬ 
тії. В тому ж році в підпіллі СКП 
і ЛКП знову розділилися. В 1964 
СКП легалізувалася. Після при¬ 
ходу до влади 1966 лівого крила 
Партії арабського соціалістичного 
відродження підтримала прогре¬ 
сивні соціально-екон. заходи, ан¬ 
тиімперіалістичну зовн. політику 
уряду. В 1966 представник СКП 
увійшов до складу уряду. В 1972 
СКП ввійшла до Прогресивного 
нац. фронту (ств. 19/2). IV з’їзд 
партії (1974) прийняв нову програ¬ 
му, вніс зміни до статуту. V з’їзд 
СКП (травень 1980) закликав до 
консолідації патріотичних сил краї¬ 
ни, поглиблення прогрес, перетво¬ 
рень і дальшої демократизації вну¬ 
трішньополітичного життя, прий¬ 
няв поправки до програми партії. 
СКП має представників у парла¬ 
менті та уряді. Брала участь у на¬ 
радах комуністичних і робітн. 
партій 1957, 1960 і 1969. Ген. 
секретар ЦК — X. Багдаш (з 
1937; 1948—58 — ген. секретар ЦК 
КПСІЛ). Друковані органи: газ. 
«Нідаль аш-ІПааб» («Боротьба на¬ 
роду», з 1934), газ. «Аль Хайят 
ан-Нікабія» («Профспілкове жит¬ 
тя», з 1981). 
Літ.: Багдаш X. Избранньїе статьи. 
М., 1970. ^В. І. Нагайчук. 
СІРГИСЬКА М(ЗВА — писемна 
мова арамеомовних християн Пе¬ 
редньої Азії (з 5 ст.). Належить 
до семітських мов. Збереглася як 
мова культу деяких сект. В 5— 
17 ст. було створено багату літе¬ 
ратуру. Сірійське письмо походить 
від консонантного арамейського 
письма. 
СІРГЙСЬКА пустеля, Бадієт 
еш-ПІам — кам’яниста пустеля 
у Західній Азії, на тер. Сірії, 
Іраку, Йорданії та Саудівської 
Аравії. Пл. майже 1 мли. км^. 
Рельєф — плато, розчленоване 
численними безстічними улогови¬ 
нами та ваді. Переважні висоти 
500—800 м, подекуди — до 1000 м. 
Численні западини з солончаками 
й такирами, окремі масиви пісків. 
Клімат субтропічний, континен¬ 
тальний, сухий. Опадів бл. 100 мм 
на рік. Рослинність — пустельна 
та напівпустельна. Кочове тварин¬ 
ництву) (вівці, кози, верблюди). 
СІРГЙЦІ, араби Сірії — нація, 
основне населення Сірії. Чисель¬ 
ність —7,8 млн. (1980, оцінка). С. 
говорять на сірійському діалекті 
араоської мови. За релігією пере¬ 
важна більшість С.— мусульмани 
(гол. чин. суніти; див. Сунізм), 
решта — християни. Осн. заняття 
С.— землеробство, напівкочове 
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скотарство; частина С. працює в 
пром-сті. Про історію, г-во, куль¬ 
туру С. див. Сірія, Араби. 
сГріус, а Великого Пса — зоря— 
1,46 візуальної зоряної величини, 
найяскравіша в сузір’ї Великого 
Пса і всього зоряного неба. Світ¬ 
ність у 28 разів перевищує світ¬ 
ність Сонця, віддаль від Сонця 
2,66 парсек. С.— подвійна зоря, 
складається з гол. дуже яскравої 
зорі й супутника 8,65 зоряної 
величини. Супутник С.— перший 
виявлений представник білих кар¬ 
ликів. 
СГРІЯ, Сірійська Арабська Рес¬ 
публіка — держава в Зх. Азії, на 
Близькому Сході. На Зх. омива¬ 
ється водами Середземного м. 
В адм. відношенні поділяється на 
14 мухафаз. Карти, с. 64—65. 
Державний лад. С. — республіка. 
Діюча конституція вступила в си¬ 
лу 1973. Глава д-ви — президент, 
що має широкі повноваження; оби¬ 
рається населенням строком на 
7 років. Найвищий орган законо¬ 
давчої влади — Нар. рада, обира¬ 
на населенням строком на 4 роки. 
Виконавчу владу здійснює Рада 
міністрів, очолювана головою. 
Природа. Мор. береги переважно 
підвищені, скелясті. Більша ча¬ 
стина поверхні країни — плато 
заввишки 200—1000 м, на якому 
підноситься ряд невисоких гірсь¬ 
ких хребтів. На Пн. Сх. плато — 
пустеля Ель-Джазіра (Джезіре), 
на Пд. Сх.— частина Сірійської 
пустелі. На Зх.— хр. Ансарія та 
гори Ез-Завія, розділені тектоніч¬ 
ною западиною Ель-Габ. На Пд. 
Зх. в межі С. заходять хребти Ан- 
тнлівану (вис. до 2814 м, г. Еш- 
Шейх на кордоні з Ліваном). На 
Пд.— вулканічний масив Ед-Друз. 
Вздовж узбережжя Середземно¬ 
го м. простягається вузька примор. 
низовина. Поклади нафти, природ¬ 
ного газу, заліз., марганцевої і 
мідної руд, хрому, сірки, фосфо¬ 
ритів, асфальту, кам. солі, буро¬ 
го вугілля. Клімат на Зх. субтро¬ 
пічний, середземномор. типу (пе¬ 
ресічна т-ра січня -1-12®, серпня 
-Ь27®; опадів 900—1500 мм на рік), 
на сх.— сухий, континентальний 
(т-ри відповідно -1-4, -1-7 і до -ЬЗЗ®, 
опадів до 100 мм). Більша частина 
тер. країни не має зовн. стоку, 
поширені ваді. Найбільші ріки — 
Євфрат з притоками Хабур і 
Беліх та Ель-Асі. Численні озера, 
переважно солоні. Поширена на¬ 
півпустельна й пустельна рослин¬ 
ність на сіроземних грунтах. На 
Пн. та Зх.— сухі степи на каштано¬ 
вих грунтах; на примор. низови¬ 
ні — деревна та чагарникова рос¬ 
линність на жовтоземах, в доли- 

Дамаск Район Ель-Аб’яд. 

ні Євфрату залишки заплавних 
лісів. 
Населення. Бл. 99,3% нас. станов¬ 
лять араби (див. Сірійцї). В С. жи¬ 
вуть також курди, вірмени, турк¬ 
мени, турки, черкеси та ін. Офіц. 
мова — арабська. Пересічна густо¬ 
та нас.— 50 чол. на 1 км^ (1981, 
оцінка). Міське населення — бл. 
44%. Найбільші міста: Дамаск, 
Халеб, Хомс, Хама, Латакія. 
Історія. Найдавніші людські по¬ 
селення на тер. С. належать до 
періоду палеоліту. В 1-й пол. 2-го 
тис. до н. е. тут виникли дрібні 

Хомс. Вид частини міста. 

міста-д-ви. Бл. 1500 до н. е. більша 
частина С. опинилася під владою 
Єгипту. В 14 ст. до н. е. пн. части¬ 
ну С. захопило Хеттське царство. 
В кін. 2-го тис. до н. е. в С. вторг- 
лися кочові племена арамеїв, які 
поступово асимілювалися з місц. 
населенням (племенами амореїв). 
На поч. 12 ст. до н. е. С. визволи¬ 
лася від влади Єгипту і Хеттського 
царства. В кін. 8 ст. до н. е. С. 
підкорила Ассірія, в кін. 7 ст. до 
н. е.— Нововавідонське царство, 
539 до н. е.— Ахеменіди. В 333 до 
н. е. С. ввійшла до складу д-ви 
Александра Македонського, а піс¬ 
ля її розпаду (кін. 4 ст. до н. е.) — 
д-ви Селевкідів. У 1 ст. до н. е. 
С. захопив вірм. цар Тігран П. З 
64 до н. е. С.— провінція Старод. 
Риму, з кін. 4 ст. н. е.— Візантії. 
В 633—40 С. завоював араб. 
Халіфат, 1516 — Османська імпе¬ 
рія. Після розпаду Османської 
імперії С. з 1920 — підмандатна 
тер. Франції. Під час 2-ї світової 
війни в С. 1940 було запроваджено 
«вішійську» адміністрацію (див. 
Віші). 8.VI 1941 в С. вступили англ. 
війська і частини <^Вільної Фран- 
ції>. 27.IX 1941 головнокомандую¬ 
чий франц. військами оголосив 
С. незалежною республікою. Проте 
франц. мандат було скасовано ли¬ 
ше в грудні 1943. Повну незалеж¬ 
ність С. здобула після виводу з 
її території англ. і франц. військ 
(17.IV 1946). В 1944 С. встановила 
дипломатичні відносини з СРСР. 
У 1958—61 С. і Єгипет утворюва¬ 
ли єдину д-ву — Об’єднану Араб. 
Республіку. 8.ПІ 1963 до влади 
в С. прийшла Партія араб, соціа¬ 
лістичного відродження (ПАСВ). 
23.11 1966 керівництво ПАСВ і 
країною перейшло до лівого крила 
партії. В 1967 С. зазнала агресії 
з боку Ізраїлю, який захопив у неї 
Голанські висоти. У 1973 мав міс¬ 
це сірійсько-ізраїльський збройний 
конфлікт (див. Близькосхідна кри¬ 
за). З кін. 1970, коли керівництво 

країною і партією очолив X. АсаО, 
в С. поширився процес соціально- 
екон. і політ, перетворень: було 
націоналізовано великі пром. під¬ 
приємства, банки, страхові компа¬ 
нії, ухвалено закон про агр. рефор¬ 
му, проголошено держ. власністю 
природні ресурси. В 1972 в С. бу¬ 
ло створено Прогресивний нац. 
фронт (ПНФ), який об’єднав 
ПАСВ, Сірійську компартію та ін. 
патріотичні партії та орг-ції краї¬ 
ни. В галузі внутр. політики уряд 
С. проводить курс на розвиток нац. 
економіки з посиленням ролі держ. 
сектора. На міжнар. арені С. 
активно проводить антиімперіалі¬ 
стичний курс, лінію на зміцнення 
дружби і співробітництва з соціа¬ 
лістичними д-вами, насамперед з 
СРСР. Між С. і СРСР підписано 
ряд угод про екон. і тех. співробіт¬ 
ництво (1969, 1972, 1974, 1975, 
1977), Консульську конвенцію 
(1976). У 1980 між С. і СРСР ук¬ 
ладено договір про дружбу і спів¬ 
робітництво. С. виступає за зміц¬ 
нення і єдність дій араб, країн у 
боротьбі за визволення окупова¬ 
них Ізраїлем араб, земель, за за¬ 
безпечення законних прав араб, 
палестинського народу. З 1945 
С.— член ООН. С.— член Ліги 
арабських держав. Національного 
фронту стійкості і протидії, 
учасник неприєднання руху. 

Г. Г. Зибіна. 
Політичні партії, профспілки. 
Партія арабського соціалістично¬ 
го відродження, засн. 1947. Сірій¬ 
ська комуністична партія, засн. 
1924. Арабський соціа¬ 
лістичний союз, засн. 
1964. Арабська соціалі¬ 
стична партія, засн. 1950. 
Партія соціалістів- 
юніоністів. Загальна 
федерація робітничих 
профспілок, засн. 1938. За¬ 
гальна федерація се¬ 
лян, засн. 1964. 
Всі партії і профспілки входять 
до Прогресивного на¬ 
ціонального фронту, 
засн. 1972. 
Господарство. С.— агр. країна, що 
розвивається по некапіталістично- 
му шляху. Держ. сектор відіграє 
провідну роль в економіці країни. 
В 1980 на нього припадало бл. 
65% вартості валового нац. про¬ 
дукту та 90% усіх капіталовкла¬ 
день. Д-ва контролює гірничодобув¬ 
ну пром-сть, електроен^гетику, 
більшу частину пром. вироон., тран¬ 
спорту та зовн. торгівлі. Націона¬ 
лізовано великі пром. підприєм- 

Передгірна рівнина на північному 
сході країни. 

СІРІЯ 

Герб Сірії. 

СІРІЯ 

Площа — 
185,2 тис. км- 

Населення — 10,4 млв. 
чол. (1981, оцінка) 

Столиця — м. Дамаск 
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Хішам Замрік. 
Бедуїн. 1961. 

ства, створено спеціалізовані держ. 
компанії, на селі проводиться агр. 
реформа, створюються коопера¬ 
тиви та держ. агр. сектор. Еконо¬ 
міка розвивається на планових 
засадах. У с. г., внутр. торгівлі 
та кустарних промислах головну 
роль продовжує відігравати при¬ 
ватний капітал. Велику допомогу 
С. у створенні та зміцненні нац. 
економіки подає СРСР, зокрема, 
у розвитку електроенергетики, 
нафтодобувної пром-сті, іригації, 
електрифікації, сітки з-ць, під¬ 
готовці нац. кадрів. У с. г. зайня¬ 
то понад 50% самодіяльного на¬ 
селення і створюється 25% вало¬ 
вого нац. продукту (1981). В обро¬ 
бітку — 3,7 млн. га землі, з них 
500 тис. га зрошується. Площа зро¬ 
шуваних земель значно розширю¬ 
ється в зв’язку з введенням 1978 
на повну потужність найбільшого 
на Близькому Сході гідроенерг. 
комплексу на р. Євфраті, збудо¬ 
ваного з допомогою СРСР. У 1980 
налічувалося 1940 кооперативів. 
Переважає рослинництво. Гол. 
культури (збір, тис. т, 1981): пше¬ 
ниця — 2138, ячмінь— 1406; з тех¬ 
нічних — бавовник — 356 (сирець), 
цукр. буряки — 588. Вирощують 
також рис, арахіс, овочеві (зокре¬ 
ма, помідори) та баштанні культу¬ 
ри, цитрусові, виноград тощо. 
Поголів’я (тис., 1981): великої ро¬ 
гатої худоби — 768, овець — 9301, 
кіз — 1023, верблюдів — 158,4. 
У 1981 було виловлено 8,1 тис. т 
риби. У пром-сті на держ. сектор 
припадає бл. 65% пром. підпри¬ 
ємств і понад 85% вартості пром. 
продукції. Видобувають (млн. т, 
1981): нафту — 8,7, фосфорити — 
1,4, кам. сіль, асфальт та ін. 
Передбачається освоєння значних 
запасів природного газу. Нафту 
переробляють на заводах у Банія- 
сі та Хомсі. Розвиваються хім. 
(вироби. мінеральних добрив), 
текст, (зокрема, бавовняна) й хар¬ 
чосмакова (борошномельна, олій¬ 
ницька, виноробна, цукр., консерв¬ 
на, тютюнова та ін.) пром-сть. 
Працюють трактороскладальний, 
електромоторів, по вироби, стале¬ 
вого прокату, бетонних шпал з-ди. 
Шкіряні, взуттєві, буд. матеріалів 
та ін. підприємства. В 1981 вироб¬ 
лено 4412 млн. кВт год електро¬ 
енергії. Кустарні промисли (виго¬ 
товлення виробів з міді, золота, 
срібла та ін., килимарство). Осн. 
пром. центри — Дамаск і Халеб, 
розвивається пром-сть у Хомсі, 
Латакії, Тартусі. Бл. 78% внутр. 
перевезень припадає на автомоб. 
транспорт. Довж. (тис. км, 1981): 
автошляхів — 18,9 (у т. ч. з твер¬ 

дим покриттям — 15,3), з-ць — 
1,7, держ. нафтопроводів — 805 км. 
Гол. мор. порти — Латакія, Тар- 
тус, Баніяс. У Дамаску — між- 
нар. аеропорт. Територією С. про¬ 
ходять численні транзитні нафто¬ 
проводи з Іраку та Саудівської 
Аравії до узбережжя Середземного 
м. З С. вивозять наф’пг і нафтопро¬ 
дукти, фосфорити, бавовну, с.-г. 
продукти, шкіри і вовну; довозять 
машини і устаткування, трансп. 
засоби, нафтопродукти, прод. то- 

Обробіток поля. 

вари тощо. Гол. торг, партнери — 
ФРН, Франція, Італія, СРСР. 
Грош. одиниця — сірійський фунт. 
За курсом Держбанку СРСР 100 
сірійських фунтів = 18,73 крб. 
(січень 1983). О. К. Соловйов. 

Медичне обслуговування. За да¬ 
ними ВООЗ, 1975 в країні було 
6865 лікарняних ліжок (9,3 ліжка 
на 10 тис. ж.), більшість яких на¬ 
лежить д-ві. У 1977 мед. допомогу 
подавали 3119 лікарів (4,0 лікаря 
на 10 тис. ж.). У 1974 працювали 
682 зубні лікарі, 1096 фармацевтів. 
Лікарів готують у З мед. школах. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. Поч. школа є обо¬ 
в’язковою (вік обов’язкового нав¬ 
чання — від 6 до 12 років). Школа 
відокремлена від церкви, однак 
діє мережа реліг. (мусульм.) шкіл. 
Існує невелика кількість приват¬ 
них навч. закладів. Викладання — 
араб, мовою, вивчаються англ. та 
франц. мови. В 1978/79 навч. р. 
у поч. школах налічувалося 1,4 
млн. учнів, у серед, навч. закла¬ 
дах—579,7 тис. У країні— 4 ун-ти 
й ряд ін. держ. вузів, навчання 
в яких платне: Дамаський ун-т 
(засн. 1923; 1979/80 — понад 56 
тис. студентів), ун-т у Халебі (засн. 
1960; 1979/80 — понад ЗО тис. сту¬ 
дентів), ун-ти у Хомсі (засн. 1979) 
і Латакії (засн. 1971), Дамаський 
вищий технологічний ін-т та ін. 

У машинному залі 
ЄвфратсьКої ГЕС. 
На заводі по виробницт¬ 
ву азотних добрив у міс¬ 
ті Хомсі. 

Працюють Арабська академія 
(засн. 1919), Дамаська академія 
(засн. 1919), с.-г. наук, центри 
та ін. Б-ка ун-ту і Національна в 
Дамаску (засн. 1880), Нац. б-ка 
в Халебі (засн. 1924), Нац. б-ка 
в Латакії (засн. 1944). Нац. му¬ 
зей (засн. 1919) і Музей арабсь¬ 
кої цивілізації (засн. 1976—77) — 
у Дамаску, Археол. музей у Ха¬ 
лебі (засн. 1960), Музей Пальміри 
(засн. 1961), музеї в Хомсі, Тар¬ 
тусі, Босрі. в. 3. Клепиков. 

Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1980 в С. видавалося 7 що¬ 
денних газет заг. тиражем понад 
100 тис. прим, і понад 40 ін. пе¬ 
ріодичних видань. Найзначніші 
газети: щоденні — «Ас-Саура» 
(«Революція», з 1963), «Аль-Баас» 
(«Відродження», з 1962); щотиж¬ 
неві — «Кіфах аль-Уммаль аль- 
Іштіракі» («Соціалістична бороть¬ 
ба робітників», засн. 1966),' «Ні- 
даль аль-Феллахін» («Боротьба 
селян», з 1965). Газ. «Нідаль аш- 
Шааб» («Боротьба народу», з 
1934) — орган ЦК Сірійської ком¬ 
партії. Сірійське арабське інформ. 
агентство (САНА) — урядо¬ 
ве, засн. 1966. Сірійське радіо¬ 
мовлення і телебачення — урядо¬ 
ва служба. Радіомовлення — з 
1950, ведеться араб., франц., англ., 
рос., нім., ісп., євр., польс., тур. 
1 болг. мовами. Телебачення — 
з 1960. 
Література. До 19 ст. л-ра С. роз¬ 
вивалася в загальному руслі араб, 
л-ри. З серед. 19 ст. С., що вклю¬ 
чала тоді також Ліван і Палестину, 
стала одним з осередків араб, 
культур, відродження. Початок 
його прв’язаний з іменами Фран- 
сіса Марраша, Різкалли Хассу- 
на, видатних публіцистів патріотів 
Абдаррахмана аль-Кавакібі і Аді- 
ба Ісхака. Після 1-ї світової війни 
патріотичні літ. сили, які гурту¬ 
валися навколо Арабської ака¬ 
демії в Дамаску (Мухаммед 
Курд Алі, Халіль Мардам Бек, 
Салім аль-Джунді та ін.), почали 
широко вивчати і популяризувати 
араб. літ. спадщину. В 20-х рр. 
зароджувалася реалістична проза 
(Мухаммед Субхі Абу-Ганім, 
Фуад аш-Шаїб, Шакіб аль-Джаб- 
рі, Мааруф Ахмед аль-Арнаут). 
Поети: Хайр-ад-дін аз-Зіреклі, 
Мухаммед аль-Бізм, Мухаммед 
Сулейман аль-Ахмед, Омар Абу 
Ріша, Васфі аль-Курунфулі, Ан- 
вар аль-Аттар. 2-а світова війна, 
боротьба проти фашизму згуртува¬ 
ли демократичні сили. В л-ру при¬ 
йшли молоді письменники — Хан- 
на Міна, Васфі аль-Бунні та ін. В 
1951 створено Асоціацію сірійських 
письменників, яка стала ядром 
Ліги араб, письменників (засн. 
1954). У цей час активно виступали 
прозаїки Хасіб аль-Каялі, Мава- 
хіб аль-Каялі, Шаукі Багдаді, 
Саїд Хауранія та ін. В 60—70-х 
рр. реалістичний напрям у л-рі 
зміцнювався. На шлях реалізму 
стали письменники Абд ас-Салям 
аль-Уджейлі, Фаділь ас-Сібаї, Ві- 
дад ас-Саккакіні, Фаріс Зарзур, 
Мамдух Удван, Адіб Нахві, За- 
карійя Гамір, Гада ас-Самман та 
ін. Серед сучасних поетів — Шау¬ 
кі Багдаді, Мухаммед аль-Харірі, 
Ахмед Сулейман аль-Ахмед, Нізар 
Каббані, Алі Ахмед Саїд (Адоніс). 

Ю. М. Кочубей. 
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Архітектура. Розвиток архітекту¬ 
ри С. пов’язаний з розквітом міст- 
держав Марі, Угаріта, Ямхада 
(сучас. Халеб). В цей період (1-а 
пол. 2-го тис. до н. е.) було створе¬ 
но палаци, храми та кам. статуї, 
на яких позначився вплив давньо- 
єгип. та егейської культур. На поч. 
1-го тис. до н. е. склався власти¬ 
вий зодчеству старод. С. тип пала- 
цу-храму з портиком, оформленим 
фігурами, подібними до каріатид, 
і рельєфами. В 9 ст. до н. е. 
переважав вплив ассірійського 
мист.; в кін. 4 ст. до н. е.— 4 ст. 
н. е.— античного (грандіозні коло¬ 
нади і храми в Пальмірі). В 5—6 
ст. в архітектурі склалася місц. 
ранньовізантійська худож. школа; 
споруди набули дещо строгого ха¬ 
рактеру. Будували християнські 
церкви типу базиліки (Калат-Се- 
ман, 5 ст.) та хрестово купольні 
(церква в Русафі, 569—586) і мо¬ 
настирі. В 7—8 ст., коли С. була 
одним з центрів арабської культу¬ 
ри, споруджували замки і па¬ 
лаци фортечного типу (замок у 
Каср аль-Хейр аль-Гарбі поблизу 
Пальміри, 8 ст.), мечеті з дворами 
і відкритими галереями (Велика 

Храм Бела в Пальмірі. 1 ст. 

Мечеть Такія Сулейманія в Дама¬ 
ску. 1554. 

Університет у Халебі. Архітектори 
С. Мударріс та ін. 1968—69. 

мечеть, або мечеть Омейядів у 
Дамаску, 705—715). З 10 ст. фор¬ 
мувалися середньовічні арабські 
міста з поділом на відокрем¬ 
лені укріплені квартали, будува¬ 
лися мечеті, медресе, криті рин¬ 
ки, караван-сараї. В 11—13 ст. 
поширилися купольні споруди, 
що складалися з масивної кубічної 
нижньої частини, двоярусного ба¬ 
рабана і купола (мавзолей Нураді- 
на в Дамаску, 1167). На тер. С. 
зберігалися руїни романських зам¬ 
ків хрестоносців. У період, коли 
С. перебувала у складі Османської 
імперії (1516—1918), в архітекту¬ 
рі переважали прийоми, характер¬ 
ні для тур. зодчества, пишним 
стає декор. Для архітектури С. 
60 — 80-х рр. 20 ст. характерне 
органічне поєднання сз^час. тех. 
конструкцій з нац. формами. 
Образотворче мистецтво. Худож. 
культура старод. С. (9—7-е тис. 
до н. е.— 6 ст. н. е.) розвивалася 
як частина культурно-істор. комп¬ 
лексу, шо виник на тер. сучас. 
Лівану, Йорданії, Пн. і Пд. Туреч¬ 
чини на основі найдавніших пер¬ 
вісних культур цього району. Па¬ 
м’ятки мист. сягають неоліту: 
наскельні зображення (Демір-Ка- 
пу), антропоморфні статуетки 
(9—4-е тис. до н. е.), ліпна розпис¬ 
на кераміка. Мист. 3-го тис. до н. е. 
позначене великим впливом куль¬ 
тури старод. Месопотамії (Марі). 
Високий розвиток мист. С. в 1-й 
пол. 2-го тис. до н. е. пов’язаний з 
розквітом міст-держав Марі, Уга¬ 
ріта, Ямхада (сучас. Халеб). Кін. 
2 — поч. 1-го тис. до н. е. характе¬ 
ризувався взаємозбагаченням ху¬ 
дож. культур С. і хеттів; з 9 ст. 
до н. е. переважав вплив мист. 
Ассірії (розписи з палацу Тіль- 
Барсібе). Мистецтву С. 2 — 1-го 
іис. до н. е. властиве складне 
переплетення давньоєгип., егей- 
ських і місц. елементів, у кін. 
4 ст. до н. е.— 4 ст. и. е. в С. роз¬ 
вивалися своєрідні галузі елліні¬ 
стичного мист., культур Старод. 
Риму, Парфїї(Дура-Європос, Паль¬ 
міра); місц. школи пластики вини¬ 
кли в Пд. С. (у складі Набатейсь- 
кого царства) і Пальмірі; про жи¬ 
вопис дають уявлення фрески Ду¬ 
ра-Європос, мозаїки Сувейди, 
Шахби, Антіохії, Хами. В 4—6 ст. 
в С. склалася ранньовізант. ху¬ 
дож. школа (мозаїки Антіохії, 
Апамеї, Шахби). В 7—8 ст. С. 
відігравала важливу роль у ста¬ 
новленні й розвитку середньо¬ 
вічної араб, культури. В цей пе¬ 
ріод зародилася нова система ор¬ 
наменту — арабеск, продовжува¬ 
ли розвиватися в домусульм. тра¬ 
диціях скульптура й живопис. 
3 поч. 10 до поч. 16 ст. мист. 
С. розвивалося в заг. руслі араб, 
середньовічної культури з невели¬ 
кими локальними особливостями; 
виникла школа мініатюри (роз¬ 
квіт — у 12—13 ст., ілюстрування 
рукописів); було поширене мист. 
кераміки, худож. обробки металу, 
скла (розпис емалями), текстилю, 
різьблення на дереві. Розвиток 
мист. С. з 1516 до 1918 (у складі 
Османської імперії) багато в чому 
визначався смаками тур. метро¬ 
полії. В зо—40-х рр. 20 ст. в часи 
нац.-визвольного руху зароджу¬ 
ється сучас. образотворче мист. 
(художники Т. Тарік, М. Кірша, 

М. Джалаль). У 50—70-х рр. на 
живописі С. позначився модернізм, 
однак багато митців продовжують 
реалістичні традиції. Серед них— 
А. Бахнассі, Н. Ісмаїл, Л. Каялі, 
М. Хаммад, X. Замрік, І. Хіммат, 
Ж. Вар де, Фатхі Мухаммед. По¬ 
ширені різні види декоративно- 
ужиткового мистецтва: вишивка, 
плетіння, художня обробка металу. 

Т. X. Стародуб. 
Музика. Нар. музика характери¬ 
зується розвинутою ладовою си¬ 
стемою (лади — маками). Осн. муз. 
жанр — спів у супроводі нар. ор¬ 
кестру. Інструменти: струнні — 
уд, рабаб, гіджак, канун. У сучас. 
нар. оркестри входять і європ. муз. 
інструменти — скрипка, віолон¬ 
чель, контрабас. У 1870 за ініціа¬ 
тивою композитора Мустафи аль- 
Башнака (автора пісень) відкрито 
муз. школу в Халебі, де навчали 
співу та гри на араб. муз. інстру¬ 
ментах. У сучас. С. розвивається 
нац. композиторська школа (ком¬ 
позитори — Сольхі Уадді, Дік 
Суккарі). Серед виконавців нар. 
пісень — Шакір Брехан, Мутіа 
Мафі, Сабах Фахрі. Працюють 
консерваторії в Дамаску (з 1962, 
з камерним оркестром, ансамбля¬ 
ми скрипалів і віолончелістів) та 
в Халебі (з 1963); 2 нар. оркестри 
при Дамаському радіо (керівни¬ 
ки — Ясін Ааше та Емін Хаят). 
Театр. Професійний лраматичний 
театр виник у серед. 19 ст., коли 
Абу Халіль аль-Каббані організу¬ 
вав у Дамаску театр, трупу. Знач¬ 
ний вплив на формування профес. 
театру С. мали єгип. трупи. В 40-х 
рр. 20 ст. у Дамаску виник колек¬ 
тив (керівник Абд аль-Латіфа 
Фатхі), який показав 1945—46 
вистави на сірійському діалекті 
(вперше в історії театру С.). В 
1952—57 діяла профес. трупа, з 
1956 — Вільний театр, обидва — в 
Дамаску. З 1956 в Халебі працює 
Нар. театр, 1957 тут створено нар. 
трупу пантоміми. Значною подією 
в культур, житті С. стало відкрит¬ 
тя Араб. нац. драм, театру, яким 
з 1971 керує реж. Александр Кін¬ 
ні — випускник Держ. ін-ту театр, 
мист. ім. А. В. Луначарського в 
Москві. В репертуарі театру—п’є¬ 
си араб, авторів, європ., класична, 
рос. і рад. драматургія (зокрема, 
«Поле і дощ» Хусейна Хамзі та 
«Оптимістична трагедія» В. Виш- 
невського). В Дамаску діють також 
Військовий театр. Театр сатири і 
комедії ім. Дуреда Ля хама, театр 
«Аш-ІІІавк» («Колючка»), Театр 
ляльок. 
Кіно. Перший худож. фільм «Не¬ 
винно засуджений» (реж. А. Бад- 
рі) поставлено 1928. Фільми 30-х 
рр.— «Під небом Дамаска» (1932. 

СІРІЯ 

Поховальний рельєф 
з Пальміри. Камінь. 
2—З ст. Лувр. Париж 

«Корова з телям» з 
Арслан-Таша. Слонова 
кістка. 9 — 8 ст. до н. е. 

Лампа для мечеті. 
Скло. Розпис кольоро¬ 
вими емалями. Початок 
14 ст. Метрополітен- 
музей. Нью-Йорк. 

Виступ сірійського ан¬ 
самблю танцю 4 У майя». 
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Сірія. Іззаддін Хіммат. 
Вхід до мечеті. 1971 

реж. 1. Анзур), «За велінням 
обов’язку» (1'938, реж. Бадрі). 
Після 2-ї світової війни поставле¬ 
но картини «Світло і тінь» (1948, 
реж. Н. Шалбандар), «Прохожий» 
(1950, реж. А. Арафан) та ін. В 
1964 в Дамаску створено Генераль¬ 
ну орг-цію по вироби, фільмів, 
яка здійснює також кінопрокат. 
Твори 60—70-х рр. мають пере¬ 
важно соціально-політ. спряму¬ 
вання — «Водій грузовика» (1967, 
реж. Б. Вучинич, почесний диплом 
на 1-му Міжнар. кінофестивалі 
країн Азії і Африки в Ташкенті, 
1968), «Обмануті» (1972, реж. 
Т. Салех), «Леопард» (1972, реж. 
Н. Малех), «Кафр Касем» (1975, 
реж. Б. Ельві), «Фортеця» (1979, 
реж. Б. Сабуні), «Особлива об¬ 
ставина» (1981, реж. Д. Саміра). 
Серед документальних стрічок 
70-х рр.— «Діти свідчать», «Сі¬ 
рія — 6000 років цивілізації». 
Літ.: Пир-Будагова 3. П. Сирия в 
борьбе за упрочение национальной 
независимости (1945—1966). М.. 1978; 
Дружинина А. А. Сирия старая и но¬ 
вая. М., 1979: Трошин Н. И. Сирия. 
М., 1979; Вавилов В. В., Сазонов А. А. 
Сирийская Арабская Республика. М., 
1981; Майбаум X. Сирия — перекре- 
сток путей народов. М., 1982; Фило- 
ник А. О. Аграрньїе проблеми совре- 
менной Сирии. М., 1981; Современная 
Сирия. Справочник. М., 1974; Кочу- 
бей Ю. Сучасна література Сірії. 4Все¬ 
світ», 1981, № 4; Богданов А. А. Ху¬ 
дожники Сирии. М., 1981; Ройтенбурд 
А. С. Писатели Сирии и Ливана 
(1946—1975 гг.). Биобиблиографиче- 
ский справочник. М., 1979. 

СГРКА (5и1£иг), 5 — хім. елемент 
VI групи періодичної системи еле¬ 
ментів Д. І. Менделєєва, ат. н. 16, 
ат. м. 32,06. Природна С. 
складається з стабільних ізото¬ 
пів “5 (95,02%), ^5(0,75%), ^5 
(4,21 % ) і (0,02%). Штучно одер¬ 
жано три радіоактивні ізотопи. 
С. відома з давніх часів. Вона 
досить поширена в природі, її 
вміст у земній корі 5 • 10“^ % , бу¬ 
ває у вільному стані (самородна 
С.) і у вигляді сульфідних {пірит, 
сфалерит, халькопірит тощо) та 
сульфатних {гіпс, баргіт, мірабі¬ 
літ та ін.) мінералів, є також у 
вугіллі, нафті, природному газі 
тощо. С. має вісім алотропних 
модифікацій (див. Алотропія), 
з яких найбільш вивчені ромбіч¬ 
на С. (а-5) — блідо-жовтого ко¬ 
льору, з густ. 2070 кг/м^, ґпл 
112,8® С, стійка нижче т-ри 95,6® С, 
і моноклінна (3-5) — коричнево¬ 
го кольору, з густ. 1960 кг/м^, 
Гпл 119,3® С, стійка від 95,6® С 
до т-ри плавлення (119,3® С). Роз¬ 
плавлена С.— рухлива жовта рі¬ 
дина, при т-рі вище 160° С буріє, 
при 190® С стає дуже в’язкою; при 
підвищенні т-ри за 300® С знову 
набуває рухливості; 444,6® С. 
С.— добрий тепло-, звуко- й елек¬ 
троізолятор, хімічно досить стійка. 
Запалена горить на повітрі синім 
полум’ям, а при нагріванні реагує 
з багатьма неметалами (див. Сір¬ 
ководень, Сірковуглець, Сірки 
оксиди), усіма металами (крім 
золота і платини), оксидами, ос¬ 
новами, солями, утворюючи сірки 
сполуки (див. Сульфіди, Сульфа¬ 
ти, Гідросульфати, Гідросуль¬ 
фіти, Меркаптани, Тіоефіри, 
Тіосульфат натрію). Не розчиня¬ 
ється у воді, розчиняється в сірко¬ 
вуглеці, бензолі. Добувають С., 

витоплюючи самородну С. з руд, 
відновлюючи ДІОКСИД сірки ЗОг 
або окислюючи сірководень НзЗ. 
Застосовують для вироби, сірча¬ 
ної кислоти, сірковуглецю, гуми 
(вулканізація каучуку), напівпро¬ 
відників, чорного пороху, сірни¬ 
ків, барвників] у с. г.— для бороть¬ 
би з шкідниками і хворобами рос¬ 
лин і тварин тощо. С. в о р г а н і з- 
м і наявна майже в усіх жит¬ 
тєво важливих сполуках: білках, 
незамінних амінокислотах (в ме¬ 
тіоніні, цистеїні), в антибіоти¬ 
ках, вітамінах (в тіаміні — вітамі¬ 
ні Ві), У ферментах. У складі 
сульфгідрильних груп С. здатна 
утворювати дисульфідні містки 
в молекулах білків. Належить 
до біогенних елементів. С. є 
в клітинах мікроорганізмів, гри¬ 
бів, зелених рослин, тварин і люди¬ 
ни. Нагромаджується С. в насінні 
і листках рослин та в волосяному 
покриві, копитах, рогах тварин. 
І. А. Іванников (С.— хім. елемент). 
сГрки оксйди — хім. сполуки 
сірки з киснем, у молекулах 
яких усі атоми кисню зв’язані 
безпосередньо з сіркою і не зв’яза¬ 
ні між собою. Сірчистий 
ангідрид, ДІОКСИД сірки (IV), 
сірчистий газ ЗОг — безбарвний 
газ з різким характерним запахом; 
густ. 2,926 кг/м^ При т-рі —10,5®С 
перетворюється на безбарвну рі¬ 
дину. Добре розчиняється у воді 
з утворенням сірчистої кислоти. 
Має ВІДНОВНІ властивості. Утво¬ 
рюється при спалюванні сірки; 
у пром-сті одержують при випа¬ 
люванні сульфідних руд (напр., 
піриту). Застосовують гол. чин. 
у вироби, сірчаної кислоти, а 
також як відновник, вибілювач, 
консервант, холодоагент тощо. От¬ 
руйний. Сірчаний ангід¬ 
рид, триоксид сірки (VI), ЗОз — 
безбарвна рідина (при кімнатній 
т-рі), кипить при т-рі 44,7® С; при 
т-рі 16,8® С твердне. Твердий іс¬ 
нує в а-, Р-, у- і б-модифікаціях 
(ґпл відповідно 16,8; 32,5; 62,3 і 
95® С). У вологому повітрі «ди¬ 
мить» (випаровується, утворюючи 
крапельки Н2ЗО4). Виявляє сильні 
корозійні властивості. Одержують 
окисленням ЗО2. Застосовують для 
вироби, сірчаної к-ти, олеуму, для 
синтезу багатьох органічних ре¬ 
човин тощо. І. А. Іванников. 
СІРК<5 Василь Петрович (5. ПІ 
1899—1937) — учасник революц. 
руху на зх.-укр. землях. Член 
КПЗУ з 1919. Н. в с. Кінашеві (те¬ 
пер Галицького р-ну Івано-Фр. 
обл.) в сім’ї селянина-бідняка. 
Влітку 1916 мобілізований в авст- 
ро-угор. армію, воював на рос. 
фронті, восени здався в полон. У 
грудні 1917 вступив до секції іно¬ 
земних комуністів при Самарській 
орг-ції РСДРП(б). З 1919 — на 
нелегальній парт, роботі в Сх. Га¬ 
личині, був одним з організаторів 
підпільної комуністичної орг-ції 
в м. Станіславі (тепер Івано-Фран¬ 
ківськ) і 1-ї нелегальної крайової 
конференції комуністичних орг-цій 
і груп Сх. Галичини (лютий 
1919), на якій було засновано 
КПСГ (з 1923 — Комуністична 
партія Західної України). З кін. 
1920 до квітня 1921 — викладач 
2-ї Київ, школи червоних старшин. 
У 1921 — уповноважений Галиць¬ 
кого бюро при ЦК КП{б)У. З кін. 

1921 до 1926 працював у Київ, 
губкомі (окружкомі) КП(б)У. В 
1927—28 — секретар Закордон¬ 
ного бюро допомоги КПЗУ при 
ЦК КП(б)У, член Політбюро ЦК 
КПЗУ. З 1928 — на відповідаль¬ 
ній парт, і держ. роботі в Донець¬ 
ку, Макіївці, Кривому Розі. 
СІРКб Іван Дмитрович [між 1605 
і 1610, Мерефа, тепер місто 
Харків, обл.— 1 (11).VIII 1680, с. 
Грушівка, тепер с. Іллінка Тома- 
ків. р-ну Дніпроп. обл., похований 
на Сторожовій могилі поблизу 
с. Капулівки, тепер Нікопольсько¬ 
го р-ну Дніпроп. обл.]—проводир 
запорізьких козаків у боротьш 
проти тур.-тат. агресії в 2-й пол. 
17 ст. Належав до тієї групи козац. 
старшини, яка боролася за єдність 
України з Росією, відстоювала 
істор. рішення Переяславської ра¬ 
ди 1654. С. брав участь у визволь¬ 
ній війні українського народу 
1648—54, в боротьбі проти тур.- 
тат. нападників, проти гетьманів 
І. Виговського, П. Тетері які 
виступали за відрив України від 
Росії. В 1658—60 С. був вінн. пол¬ 
ковником, з 1663 багато разів оби¬ 
рався кошовим отаманом Запорізь¬ 
кої Січі. В 50-х рр. 17 ст. очолювані 
ним загони здійснили успішні по¬ 
ходи на тур. укріплення в пониззі 
Дніпра і на Перекопському пере¬ 
шийку. Брав участь у Варениці 
повстанні 1664—65. Восени 1668 
С. очолював чотири походи проти 
Крим, ханства. Протягом 1670— 
71 запорожці на чолі з С. здійсни¬ 
ли успішні походи на тур. фортеці 
Очаків і Ісламкермен. У 1678 спіль¬ 
ними діями рос. військ, козац. го¬ 
родових полків і запорожців на 
чолі з С. було зупинено навалу 
200-тисячної тур.-тат. армії на 
Правобережну Україну (див. Чи¬ 
гиринські походи 1677 і 1678). 
Невдоволений переходом Правобе¬ 
режної України за умовами Анд- 
русівського перемир'я 1667 під 
владу Речі Посполитої С. тимча¬ 
сово підтримував гетьмана П. До¬ 
рошенка, проте, переконавшись 
у зрадницькій діяльності останньо¬ 
го, 1670 порвав з ним. У 1672, за 
намовою І. Самойловича, царський 
уряд заслав С. до Тобольська, 
однак через кілька місяців його 
повернено із заслання. За нар. пе¬ 
реказами, запорожці на чолі з С. 
надіслали тур. султанові у від¬ 
повідь на його вимогу підкоритися 
Туреччині листа, в якому висмія¬ 
ли султана і відкинули ці дома¬ 
гання. Переказ став сюжетом для 
відомої картини 1. Ю. Рєп і на «За¬ 
порожці пишуть листа турецько¬ 
му султанові» (іл. див. на окре¬ 
мому аркуші, т. 4, с. 224—225). 
Літ.: Історія Української РСР. т. 2. 
К., 1979: Голобуцкий В. А. Запо- 
рожское казачество. К.. 1957; Звар- 
ницкий Д. И. Йван Дмитриевич Сир- 
ко... СПБ. 1894. О. /. Путро. 

СІРКОБАКТЄРІЇ, тіобактерії — 
мікроорганізми, що окислюють сір¬ 
ку та її відновлені сполуки. До 
С. відносять (за міжнародною кла¬ 
сифікацією, 1974): нитчасті (три- 
хомні) безбарвні бактерії род. 
Веввіаіоасеае (Векйіаіоа, ТЬіор- 
Іоса та ін.) та род. ЕеисоІгісЬа- 
сеае (ТЬіосІепсІгоп, ТЬіоіЬгіх то¬ 
що), фототрофні бактерії род. 
СЬготаІіасеае та СЬІогоЬіасеае; 
власне тіобактерії родів ТЬіоЬа- 
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сіПиз, ТЬіоЬасІегіит, Масготопаз, 
ТЬіоуиІит, ТЬіозріга, 5и1£о1оЬи5. 
Всі мікроорганізми, що належать 
до С., є хемолітотрофами, тобто 
організмами, які одержують енер¬ 
гію для росту за рахунок окислен¬ 
ня неорганічних речовин (сірки, 
сірководню, сульфідів, сульфітів). 
Явище хемосинтезу в культурах 
безхлорофільних бактерій Ве^діа- 
Іоа відкрив та обгрунтував С. М. 
Винограоський (1887). Шляхи 
окислення сполук сірки у С. різні 
і залежать від видової належності 
бактерій. Нитчасті форми сірко¬ 
бактерій зустрічаються у водой¬ 
мах, затоплених грунтах, в яких є 
відновлені форми сірчаних спо¬ 
лук. Фотосинтетичні С. поширені 
у водоймах, як прісно-, так і соло¬ 
новодних, звичайно там, де є сір¬ 
ководень. Численні бактерії, що 
належать до власне С., зустріча¬ 
ються в різних водоймах, терма¬ 
льних джерелах, грунтах. Бакте¬ 
рії роду ТЬіоЬасіПиз вперше були 
виділені з морського мулу 1902 
нім. вченим А. Натансоном, а 1904 
голл. — М. Бейєрінком. Назву 
4ТІОНОВІ бактерії» запропонував 
1907 В. Л. Омелянський. ТЬіоЬа- 
сіИиз — облігатні аероби (за ви¬ 
нятком Т. сІепіІгіБсапз). До аеро¬ 
бів належать також нитчасті С. 
Пурпурні і зелені С.— анаероби, 
серед яких є округлі, паличко- 
видні та звивисті форми, що роз¬ 
множуються поперечним поділом. 
С. мають значення в геохіміч¬ 
них перетвореннях, можуть по¬ 
шкоджувати різні кам’яні спору¬ 
ди, викликати корозію металевих 
конструкцій. Розроблені та широ 
ко впроваджуються у виробництво 
економічно вигідні методи мікро¬ 
біологічного вилуговування мета¬ 
лів (з застосуванням Т. £егго- 
охісіапз) з руд, що містять сірку. 

А. П. Дем'яненко, 

СІРКОВОДЕНЬ, НзЗ — найпро¬ 
стіша сполука сірки з воднем. Без¬ 
барвний газ з неприємним запахом 
тухлих яєць; густ. 1,538 кг/м^; 
ґпл — 85,6® С; Гкип — 60,38® С. Роз¬ 
чиняється у воді з утворенням ду¬ 
же слабкої сірководневої 
кислоти НзЗ, солі якої наз. 
гідросульфідами і сульфідами. С. 
легко реагує майже з усіма мета¬ 
лами, особливо при наявності во¬ 
логи і при нагріванні. Сильний 
відновник, легко окислюється у 
розчині (на повітрі сірководнева 
вода мутніє внаслідок утворення 
сірки); окислюється галогенами, 
відновлюючи їх до галогеноводне- 
вих к-т. Сильні окислювачі (азот¬ 
на к-та, хлор) окислюють С. до 
сірчаної кислоти. Є у вулканіч¬ 
них нафтових газах, у воді мі¬ 
неральних джерел. Утворюється 
при розкладанні білкових речовин. 
У пром-сті С. одержують як побіч¬ 
ний продукт при очищенні нафти, 
природних і пром. газів. Застосо¬ 
вують для вироби, сірчаної к-ти, 
сірки, сульфідів, органічних спо¬ 
лук, в аналітичній хімії тощо. 
Отруйний. 1. А. Іванников. 

СІРКОВУГЛЕЦЬ, СЗз — сполука 
сірки з вуглецем. Важка безбарвна 
рідина з ефірним запахом; густ. 
1292,7 кг/мз; Гкип 46,25 ± 0,01® С. 
Під діянням світла частково роз¬ 
кладається, жовтіє і набуває дуже 
неприємного запаху. Суміш пари 
С. з повітрям (1,25—50,0% С. за 

об’ємом) самозаймається при т-рі 
бл. 100® С. Погано розчиняється 
у воді; змішується у всіх співвід¬ 
ношеннях з ефіром, спиртом, хло¬ 
роформом; добре розчиняє жири, 
масла, смоли, каучук, сірку, фос¬ 
фор, йод, нітрат срібла. При під¬ 
вищеній т-рі з воднем утворює 
сірководень. У пром-сті С. одер¬ 
жують, використовуючи пряму 
взаємодію деревного вугілля і 
пари сірки при т-рі 750—1000® С. 
Застосовують С. у вироби, віско¬ 
зи, фунгіцидів, чотирихлористого 
вуглецю, прискорювачів вулкані¬ 
зації гуми тощо. Отруйний. 

/. Л. Іванников. 

СІРНИКЙ — дерев’яні або (рід¬ 
ше) картонні палички (соломки) 
різного розміру з головками, ут¬ 
вореними з запалювальної маси. 
Розрізняють С. побутові й спеці¬ 
альні. У складі головок побутових 
С.—сірка (осн. горюча речовина), 
бертолетова сіль (окислювач), 
кістковий клей, цинкове білило та 
ін. речовини. До спец, належать С. 
вітрові (з великою головкою, що 
легко займається і не гасне на віт¬ 
рі), сигнальні (вони яскраво спа¬ 
лахують синім, зеленим, жовтим 
або червоним полум’ям) і С.-запали 
(при горінні розвивають високу 
т-ру). С. укладають у коробки з 
намазкою, до складу якої входять 
червоний фосфор (при терті голов¬ 
ки він окислюється бертолетовою 
сіллю, займається і запалює сірку), 
сульфід сурми, крейда, кістковий 
клей тощо. Див. також Сірникове 
виробництво. 
СІРНИКОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
— виробництво сірників механізо¬ 
ваним способом. Сірники з голов¬ 
ками, що містили білий фосфор 
(дуже активну вогненебезпечну й 
отруйну речовину) і займалися від 
тертя оіо будь-яку шорстку поверх¬ 
ню, почали виготовляти в 30-х рр. 
19 ст. у різних країндіх. В Росії 
перша сірникова фабрика стала 
до ладу 1837 у Петербурзі. Вироби, 
безпечних сірників (без шлого 
фосфору) було налагоджено 1855 
у Швеції (шведські сірники), з 
поч. 20 ст. вони поширилися май¬ 
же повсюдно. Сучасне С. в., про¬ 
дукцією якого є сірники в короб¬ 
ках,— високомеханізована галузь 
деревообробної промисловості. 
Сировиною для нього служать де¬ 
ревина осики або дерев ін. м’яких 
порід, хім. речовини, папір, клей, 
картон. Осн. процеси С. в. поля¬ 
гають у обробці деревини (розкря- 
жовуванні її, розпилюванні колод 
на цурки та лущенні їх), виготов¬ 
ленні сірникової соломки (поділом 
лущеного шпону), обробці її (зо¬ 
крема, просочуванням парафіном), 
утворенні сірникових головок, виго¬ 
товленні сірникових коробок (роз¬ 
кроюванням і склеюванням карто¬ 
ну, нанесенням намазок) і паку¬ 
ванні сірників (у коробки, ящики). 
Більшість операцій С. в. викону¬ 
ють на потоково-автоматизованих 
лініях. В СРСР С. в. поєднують, 
як правило, з вироби, фанери і меб¬ 
лів. На сірникових підприємствах 
СРСР щорічно виготовляється 
до 24 млрд. коробок сірників (з 
1964 — найбільше у світі). 
Літ.: Звягин Б. Н., Полухин Ю. Ф. 
Технология спичечного произволства. 
М., 1976: Зьїкоь Ф. И. Производство 
спичек. М., 1980. М. А. Гончаров. 

СІРОЗЕМИ — тип грунтів, що 
формуються пі'ії субтропічною на¬ 
півпустельною рослинністю. С. 
утворюються переважно на лесах. 
Поширені С. в Пн. Америці, Аф¬ 
риці, Азії та Австралії; в СРСІР — у 
Середній Азії та Закавказзі. Грун¬ 
товий профіль С. складається 
з гумусового горизонту (вміст гу¬ 
мусу 1—4%) сірого чи сіро-пале¬ 
вого кольору, з численними хода¬ 
ми землериїв і комах, що зміню¬ 
ється більш ущільненим ілювіаль¬ 
но-карбонатним горизонтом (див. 
Ілювій), який переходить до ма¬ 
теринської породи, з глибини бл. 
1 м часто зустрічається гіпс, ниж¬ 
че (з глибини 1,5—2 м) — вицвіти 
легкорозчинних солей. Реакція 
грунтового розчину лужна. С. по¬ 
діляють на світлі, типові і темні. 
В СРСР на С. розміщені осн. 
площі культивування бавовнику. 

Н. Б. Вернандер. 
СІ РОЛА (Зігоіа) Ір’є Еліас 
(справж. прізвище — Сірен; 8.XI 
1876, селище Піккіє, губ. Турку- 
Порі, Фінляндія — 18.III 1936, 
Москва) — діяч фінл. і міжнар. 
комуністичного руху. З 1903 — 
член С.-д. партії Фінляндії 
(СДПФ). В 1905—06 — секретар, 
1909—11 — співголова СДПФ. 
Один з керівників її лівого крила. 
В 1907—09 і 1917—18 — деп. 
парламенту. Під час Фінляндської 
революції 1918 — член Ради нар. 
уповноважених (революц. уряд), 
керував закорд. справами. В 1918, 
після придушення революції, емі¬ 
грував до Рад. Росії. Один із зас¬ 
новників КП Фінляндії (1918), 
член її ЦК з часу заснування. В 
1921—22 і 1928—36 — член Інтер- 
нац. контрольної комісії Комінтер¬ 
ну. Не раз зустрічався з В. І. Ле¬ 
ніним. Автор публіцистичних 
праць з питань фінл. робітн. руху. 
Переклав фін. і швед, мовами 
деякі праці класиків марксизму- 
ленінізму. 
СІРбМА — козацька біднота на 
Запорізькій Січі 16—18 ст. Див. 
Голота. 
СІРбМИ ПОВСТАННЯ НА ЗА- 
ПОРГЗЬКІЙ СГЧІ 1768 — най¬ 
більше за всю історію Запорізь¬ 
кої Січі повстання козацько-се¬ 
лянської бідноти проти гніту стар¬ 
шини й заможної верхівки козацт¬ 
ва. Почалося під впливом гайда¬ 
мацького руху і, зокрема, Коліїв 
щини. 26.ХІІ 1768 (6.1 1769) на 
Запоріжжі стихійно повстала сіро¬ 
ма (див. Голота). Вона захопила 
січові гармати, звільнила ув’яз¬ 
нених гайдамаків, розгромила бу¬ 
динки старшини, багатьох замож¬ 
них козаків. Кількох старшин 
було вбито, решта їх на чолі з 
кошовим отаманом П. Калнишев- 
ським втекла під захист царських 
військ, що перебували в Новосі- 
ченському ретраншементі (форти¬ 
фікаційній споруді). Повстання 
швидко поширилося майже на 
всю тер. Запорізької Січі. Комен¬ 
дант ретраншементу послав до 
Січі свого представника, якому 
вдалося умовити частину сіроми 
припинити боротьбу й обрати ко¬ 
шовим отаманом представника 
старшини. 27.ХІІ 1768 (7.1 1769) 
каральний загін, закликаний стар¬ 
шиною, вдерся на Січ і жорстоко 
придушив повстання. Частина пов¬ 
станців під гарматним вогнем ка- 

СІРОМИ 
ПОВСТАННЯ НА 

ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ 
1768 

І. Д. Сірко. Рекон¬ 
струкція Г. В. Лебе- 
дингької. 

Надгробок на могилі 
І. Д. Сірка поблизу се¬ 
ла Капулівки (тепер 
Нікопольського райо¬ 
ну Дніпропетровської 
області). 
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СІРЧАНА КИСЛОТА 

Н. М. Сісакян. 

Ж. Сісмонді. 

Ж. М. Сіссе. 

рателів залишила січову фортецю 
і відійшла через р. Підпільну в 
плавні. Окремі виступи запорізь¬ 
кої сіроми тривали протягом усього 
1769. О. 1. Путро. 
сірчана кислота, н^зо. — 
сильна двохосновна кислота. Про¬ 
зора оліїста важка рідина, густ. 
1840,7 кг/м^; кристалізується при 
т-рі 10,45® С; при т-рі 296,2® С 
кипить з розкладанням, утворю¬ 
ючи постійнокиплячу (азеотропну) 
суміш з Гкип 336,5® С, яка містить 
98,3% Н25О4 і 1,7% Н2О. С. к., 
в якій більше ніж 98,3% Н2ЗО4, 
при нагріванні виділяє пару сір¬ 
чаного ангідриду 5О3. З водою і 
80з С. к. змішується у всіх спів¬ 
відношеннях, вивільнюючи вели¬ 
ку кількість теплоти. При цьому 
утворюються сполуки з різними 
г-рами кристалізації — кристало¬ 
гідрати. Розчин 50з у 100% Н25О4 
(моногідраті) наз. олеумом. Кон¬ 
центрована С. к. має сильні окис¬ 
лювальні властивості, особливо 
при нагріванні. Вона окислює НІ 
і НВг до галогенів, сірку до ЗОз, 
багато металів. На холоді кон¬ 
центрована С. к. пасивує мета¬ 
ли (див. Пасивування), розведена 
— реагує з усіма металами, які 
передують водню в ряді їхньої 
активності, напр. з залізом, цин¬ 
ком. Витісняє слабкіші к-ти з їх¬ 
ніх солей, напр., борну к-ту з бу¬ 
ри. Віднімає хімічно зв’язану во¬ 
ду від органічних сполук, напр. 
дегідратація етилового спирту при 
наявності С. к. веде до утворення 
етилену або діетилового ефіру. Дає 
два типи солей: сульфати і гідро¬ 
сульфати. Вихідною речовиною 
для одержання С. к. є ЗО2- У 
пром-сті С. к. виробляють кон¬ 
тактним і нітрозним способами. За 
контактним — очищений га¬ 
зоподібний 5О2 (утворюється вна¬ 
слідок спалювання піриту, при¬ 
родної сірки та ін.), проходячи 
разом з киснем або повітрям че¬ 
рез каталізатор, окислюється до 
ЗОз, який далі реагує з водою, 
утворюючи С. к. За нітроз¬ 
ним (баштовим) — очищений від 
пилу ЗО2 обробляють С. к., в 
якій розчинені азоту оксиди (т. з. 
нітрозою): ЗО2 4- МзОз -І- Н2О = 
= Н2ЗО4 4- 2NО; 2МО -Ь О2 = 
= 2N02, N02 + N0 = МзОз. 
С. к. — один з осн. продуктів хім. 
пром-сті. Застосовують у вироби. 
мінеральних добрив, солей, кис¬ 
лот, лугів, вибухових речовин, 
барвників, штучного волокна та 
ін.; для травлення металів, очи¬ 
щення нафтопродуктів тощо. 

/. А. Іванников. 
СІРЧАНІ ДбБРИВА — міне- 
ральні сполуки, що містять сірку. 
Як С. д. застосовують полісульфі- 
ди, які містять 6л. 20% азоту й 
40% сірки; сульфат калію, маг¬ 
нію, гіпс, фосфогіпс і ін., а також 
породи з невеликим вмістом сірки. 
Всі форми С. д. сприяють розчи¬ 
ненню мінеральних фосфатів грун¬ 
ту і переведенню їх у засвоювану 
для рослин форму. Найефектив¬ 
ніші для хрестоцвітих, бобових, 
складноцвітих рослин, які спожи¬ 
вають багато сірки. Вносять С. д. 
під зяблеву оранку з розрахунку 
ЗО — 50 кг/га 504. 
СІРЧЙСТА КИСЛОТА, Н25О3 — 
слабка двохосновна кислота. Іс¬ 
нує лише у водних розчинах. Утво¬ 

рює два типи солей: нормальні 
(середні) — сульфіти і кислі — 
гідросульфіти. С. к.— сильний 
відновник, але при взаємодії з 
сильнішими відновниками прояв¬ 
ляє властивості окислювача. Одер¬ 
жують розчиненням 5О2 у воді. 
С. к. та її солі застосовують для 
вибілювання вовни, шовку, соло¬ 
ми та ін. матеріалів, які не можна 
вибілювати сильнішими окислю¬ 
вачами (напр., хлором). 
СІСАКЛН Норайр Мартіросович 
[12 (25)Л 1907, Аштарак, тепер 
Вірм. РСР—12.ІІІ 1966, Москва] 
— рад. біохімік, акад. АН СРСР 
(з 1%0), акад. АН Вірм. РСР (з 
1965). Член КПРС з 1937. Закін¬ 
чив Моск. с.-г. академію ім. К. А. 
Тімірязєва (1932). З 1935 працю¬ 
вав в Ін-ті біохімії ім. О. М. Ба- 
ха АН СРСР (одночасно професор 
Моск. ун-ту). В 1959—63 — акаде- 
мік-секретар Відділення біол. наук 
АН (ІРСР. З 1960— член Президії 
АН СРСР. З 1963 — гол. вчений 
секретар Президії АН СРСР. З 
1965 — віце-президент Міжнар. 
астронавтичної академії. Осн. пра¬ 
ці присвячені вивченню законо¬ 
мірностей дії ферментів у процесі 
обміну речовин, питань біохімії 
посухостійкості рослин, технічної 
біохімії та космічної біології. Ім’ям 
С. названо кратер на Місяці. 
Нагороджений 2 орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, ін. орде¬ 
нами, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1952. Премія ім. (3. М. 
Баха АН СРСР, 1950, 1966. 
Премія ім. І. І. Мечникова 
АН СРСР, 1951. 
СІ СІНХАЙ (Сянь Сінхай; 23.VI 
1905, Аоминь, пров. Гуандун — 
ЗО.Х 1945, Москва) — кит. компо¬ 
зитор. Член КПК з 1938. У 1927— 
29 навчався в консерваторії у 
Шанхаї, 1930—35 удосконалював 
майстерність у Паризькій консер¬ 
ватори. З 1938 викладав у АМ 
ім. Лу Сіня в м. Яньань, 1940—45 
жив у Москві. Автор ліричних^ 
масових і революц. пісень, а також 
кантат, «Симфонії національно- 
визвольної війни», «Симфонії свя¬ 
щенної війни», «Китайської рап¬ 
содії», музики до кінофільмів. 
СІСЛ^Й (5І5Іеу) Альфред (ЗО.Х 
1839, Париж — 29.1 1899, Море- 
сюр-Луен, поблизу Фонтенбло) — 
франц. живописець, представник 
імпресіонізму. За походженням 
англієць. В 1861—63 навчався в 
Парижі в майстерні Ш. Глейра, 
де зблизився з К. Моне і О. Ренуа- 
ром. На творчості С. позначився 
вплив К. Коро. Твори: «Село на 
березі Сени» (1872), «Морозу 
Лувесьєнні» (1873), «Повідь у 

А. Сіслей. Мороз у Лувесьєнні. 1873. 
Музей обраадтворчих мистецтв імені 
О. С. Пушкіна в Москві. 

Марлі» (1876) та ін. Картини С. 
зберігаються в Луврі, ДЕ в Ленін¬ 
граді, Музеї образотворчих мист. 
ім. О. С. Пушкіна в Москві. 
Літ.: Бродская Н. В. Картини Сис- 
лея в Зрмитаже. Л., 1963. 

СІСМОНДГ (Зізтопсіі) Жан Шарль 
Леонар Сімонд де (9.У 1773, Жене¬ 
ва — 25.VI 1842, там же) — швей¬ 
царський економіст і історик, ос¬ 
новоположник дрібнобуржуазіюі 
політичної економії, член франц. 
Академії моральних і політ, наук 
(з 1833). Навчався в Женевсько¬ 
му ун-ті. Гол. праця — «Нові на¬ 
чала політичної економії». Яскра¬ 
во показав притаманні капіталізму 
вади й суперечності: анархію 
вироби., неминучість екон. криз, 
погіршення становища пролетаріа¬ 
ту, відставання споживання від 
вироби., витіснення з вироби, ро¬ 
бітників машинами і зростання без¬ 
робіття. Проте він лише обмежив¬ 
ся сентиментальною критикою ка¬ 
піталізму в цілому з позицій дріб¬ 
ної буржуазії. Шлях до розв’язан¬ 
ня суперечностей капіталізму С. 
вбачав у поверненні до дрібного 
вироби, за допомогою бурж. д-ви. 
С. поділяв догму Сміта, робив 
висновок про неможливість реалі¬ 
зації додаткової вартості без 
зовн. ринків. Ідеї С. лягли в осно¬ 
ву поглядів рос. ліберальних на¬ 
родників. Критику поглядів С. 
дав В. І. Ленін у праці «До ха¬ 
рактеристики економічного роман¬ 
тизму» (Повне зібр. тв., т. 2). 
СІСС£ (СІ55е) Жанна Мартен (н. 
6.IV 1926, Канкан, Гвінея) — гро¬ 
мад. і політ, діячка Гвінеї. Закін¬ 
чила вище пед. училище в м. Рю- 
фіск (Сенегал). У 1945—54 вчите¬ 
лювала, 1954—58 — директор шко¬ 
ли. В 1962—72 — ген. секретар 
Конференції афр. жінок. З 1958 — 
член Демократичної партії Гвінеї 
(ДПГ), з 1972 — член ЦК ДПГ. 
З грудня 1974 — перший заст. го¬ 
лови Законодавчих зборів. У 
1963—69 — представник Гвінеї в 
Комітеті ООН по правах жінок. 
У 1972—76 — постійний представ¬ 
ник Гвінеї в ООН. З 1976 — мі¬ 
ністр соціальних справ Гвінеї. 
Міжнар. Ленінська премія «За 
зміцнення миру між народами», 
1975. 
СГТІ (англ. Сііу, букв. — місто) 
— центр, частина Лондона, де зосе¬ 
реджено правління, контори торг, 
і пром. монополій, пароплавних 
компаній, банків, юрид. фірм, бір¬ 
жу тощо. С.— символ олігархії фі¬ 
нансової Великобританії. 
СІТКА в анатомії — другий 
відділ шлунка жуйних тварин. 
Назву С. дістала в зв’язку з наяв¬ 
ністю на слизовій оболонці невели¬ 
ких перегородок, ззовні зрогові¬ 
лих. З’єднуючись між собою, вони 
утворили багатогранні чаруніш; 
в сукупності ці чарунки нага;^’" 
ють риболовну сітку. С. має гри 
отвори: у стравохід, рубець і 
книжку. В С. їжа розмочується і 
зазнає механічної і попередньої 
хімічної обробки. Мікробіологічно 
оброблена їжа, яка потрапляє в С. з 
рубця, утворює грудки. Енергійне 
скорочення мускулатури стінок 
С. спричинює повернення грудок 
їжі через стравохід в ротову по¬ 
рожнину для повторного пережо¬ 
вування (див. Жуйка). Від страво¬ 
хідного отвору по стінці С. про- 



До ст. Софійський собор у Києві. 

1. Загальний вигляд собору з заходу. 
2. Інтер’єр. Головний вівтар. 
3. Іконостас. Дерево, різьблення, позолота. 18 ст. 
4. фреска «Скоморохи». 11 ст. Південна башта. 
5 І6 — «Благовіщення». Архангел Гавриїл. Діва Марія, фрагменти мозаїк 
північного та південного стовпів передвінтарної арки. 11 ст. 



До ст. Софійський заповідник. 

1. Софійський музей. 11—19 ст. Загаль 
ний вигляд. На передньому плані — 
дзвіниця. 1699—1706, 1744-48, арх. 
И. Г. Шедель; 1851—52, арх. П. 1. Спарро. 
2. Софійський собор, фрагмент сті¬ 
ни з муруванням 11 ст. 3. Фрагмент 
дзвіниці Софії Київської. 4. Митропо¬ 
личий будинок. 1722—30, 1731—48, арх. 
И. Г. Шедель; 1748—58, арх. С. Антонов. 
5. Бурса. 1763—67. Арх. М. Юрасов. 
6. Трапезна (Тепла, або Мала Софія). 
1722—30; 60-і рр. 18 ст., арх. І. Г. Григо- 
рович-Барський; 1822, арх. А. І. Мелен- 
ський; 1872, арх. Т. Юргенс. 7. Брат 
ський корпус. 18 20 сг. 8. Келії. 

7 
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ходить стравохідний жолоб, по 
якому подрібнена їжа потрапляє до 
книжки. 
СІТКГВКА, сітчаста оболонка, 
ретина — світлочутлива внутрішня 
оболонка очного яблука тварин і 
людини (див. Око). Перетворює 
світлове подразнення на нервове 
збудження і здійснює первинну об¬ 
робку зорового сигналу. У людини 
С. поділяється на передню (меншу) 
сліпу і задню (більшу) зорову ча¬ 
стини. В останній розрізняють два 
шари: пігментний, шо щільно зро¬ 
щений з судинною оболонкою, і 
мозковий, повернений до скловид¬ 
ного тіла. В мозковому шарі 
С. містяться світлочутливі зорові 
клітини {палички та колбочки), а 
також гангліозні та біполярні нер¬ 
вові клітини. На внутрішній по¬ 
верхні С. є сліпа пляма і жовта 
пляма — зона найбільшої гостроти 
зору. Захворювання С.—ретиніт. 
СІТКГВСЬКИЙ Микола Борисо¬ 
вич (н. 20.VIII 1916, с. Немирівка, 
тепер Коростенського р-ну Жито¬ 
мирської обл.) — укр. рад. хірург, 
засл. діяч науки УРСР (з 1982), 
доктор мед. наук (з 1963), проф. 
(з 1968). Член КПРС з 1943. У 1941 
закінчив 2-й Київ. мед. ін-т, 
1942—58 — військовий хірург. 
З 1958 працює на кафедрі дитячої 
хірургії Київ. мед. ін-ту (з 1968 — 
зав. кафедрою). З 1969 — голов¬ 
ний дитячий хірург М-ва охорони 
здоров’я УРСР. Осн. праці С. 
присвячені питанням розробки 
раціональних методів лікування 
вад розвитку шлунково-кишкового 
тракту у дітей, реконструктивних 
оперативних втручань при вадах 
прямої кишки, сечового міхура, 
лікування гнійно-септичних захво¬ 
рювань , єн допротезування анев¬ 
ризм внутр. яремної вени, кріохі- 
рургії пухлин тошо. Нагородже¬ 
ний орденами Червоного Прапо¬ 
ра, Вітчизняної війни 2-го ступеня, 
«Знак Пошани», медалями. Держ. 
премія УРС^Р, 1982. 
сітуЄ, Ак’яб — місто на Зх. 
Бірми, адм. ц. округу Ракхайн 
(Аракан). Мор. порт на березі 
Бенгальської зат. Індійського ок., 
в гирлі р. Каладан. Бл. 50 тис. ж. 
Деревообр. та рисоочисна пром-сть. 
Рибальство. 
СІТЧАСТІ КОНСТР>5^КЦІЇ — не¬ 
сучі просторові конструкції з жор¬ 
стких або гнучких (підвісних) 
стрижневих елементів, що, перехре¬ 
щуючись, утворюють сітки різних 
систем і обрисів. Уперше С. к. 
(мал.) запропонував рос. інженер 
і вчений в. Г. Шухов, що розробив 
конструкції висячих сітчастих по¬ 
криттів (вони демонструвалися 
1896 на Нижегородському ярмар¬ 
ку), склепінь, а також сталевих 
башт у вигляді гіперболоїдів обер¬ 
тання (башти Шухова). С. к. бу¬ 
вають у формі циліндричних скле¬ 
пінь, з поверхнею подвійної криви¬ 
ни, підвісні (див. також Висячі 
конструкції) та ін. їх виготовляють 
з металу (сталі, алюмінію), де¬ 
ревини, залізобетону, пластмас, 
підвісні — з сталевих попередньо 
напружених канатів або прутів. 
Покрівлю по С. к. роблять з сталі, 
алюмінієвих, азбестоцементних або 
пластмасових листів, залізобетон¬ 
них плит. С. к. використовують для 
покриттів великопрогонових бу¬ 
динків і споруд, зведення водона¬ 

пірних і телевізійних башт тощо. 
Літ.: Иванов В. А. Деревянньїе кон- 
струкции. К., 1962; Дміїтриев Л. Г., 
Касилов А. В. Вантовьіе покрьітия. 
К., 1974; Мардер А. П. Металл в 
архитектуре. М.. 1980. 

М. М. Жербін. 
СІТЧ АСТОКРЙЛІ (Nеи^ор1е^а) 
— ряд комах. Мають 2 пари про¬ 
зорих крил (розмах 2—120 мм) 
з густим сітчастим жилкуванням 
(звідки назва). Ротовий апарат у 
дорослих гризучого типу, у личи¬ 
нок — сисний. Передньогруди ру¬ 
хомо з’єднані з середньогрудьми. 
Ноги довгі, тонкі, в окремих видів 
передні — хватальні. Розвиток 
з повним перетворенням. Хижаки, 
живляться в основному дрібними 
комахами. Бл. 5000 видів, поши¬ 
рених на всіх материках, крім 
Антарктиди. На Україні — понад 
50 видів, з них найпоширеніші види 
з родин золотоочкових, мурашино 
левових та ін. Викопні С. відомі 
починаючи з нижньопермських від¬ 
кладів. О. /7. Кришталь. 
СІТЬОВЕ планування і уп- 
РАВЛГННЯ (СПУ) — метод пла- 
нування і управління створен¬ 
ням складних виробничих об’єк¬ 
тів та процесів. С. п. і у. основане 
на використанні електронно-об¬ 
числювальних машин та сітьових 
моделей як основної форми подан¬ 
ня інформації про складний комп¬ 
лекс взаємопов’язаних робіт. Сі¬ 
тьові моделі розробляють, як пра¬ 
вило, у строках робіт і подій, відо¬ 
бражуючи їхню технологічну по¬ 
слідовність і зв’язок у процесі до¬ 
сягнення спільної мети. Найпоши¬ 
ренішим є графічне зображення 
сітьової моделі на плошині — 
сітьовий графік. Застосування 
СПУ дає можливість чітко й пов¬ 
но відобразити обсяг і структуру 
комплексу робіт, розрахувати й 
проаналізувати тривалість вико¬ 
нання їх. скоректувати оператив¬ 
ні плани, перерозподіляти ресур¬ 
си й ефективніше використовувати 
їх. Для С. п. і у. характерний си¬ 
стемний підхід до розв’язання пи¬ 
тань організації управління про¬ 
цесом, який забезпечує ефектив¬ 
ність прийняття рішень на перед- 
проектній і проектній стадіях та 
стадіях функціонування системи 
в режимах планування та опера¬ 
тивного управління. В СРСР за¬ 
стосування С. п. і у. здійсню¬ 
ється у формі разового викори¬ 
стання сітьових методів і моделей 
та у формі постійно діючих систем 
С. п. і у. як складової частини 
автоматизованих систем управ¬ 
ління різного рівня. С. п. і у. най¬ 
доцільніше застосовувати для роз¬ 
робки складних проектів, у здійс¬ 
ненні яких беруть участь орг-ції 
і підприємства різних відомств 
(напр., розробка та виготовлення 
нової моделі космічного корабля), 
у буд-ві нових пром. та цивільних 
об’єктів тошо. о. Д. Шарапов. 
СІТЬОВЙЙ ГРАФІК — графічне 
зображення виконання певного 
комплексу робіт, яке відображає 
тривалість виконання їх та їхні 
взаємозв’язки в технологічній по¬ 
слідовності (див. Сітьове плану¬ 
вання і управління). С. г. склада¬ 
ється з безмасштабних стрілок (ро¬ 
біт), що відображають протяжність 
у часі процесу або логічну залеж¬ 
ність між елементами цього про¬ 
цесу, і кружків (подій), що відо¬ 

бражають момент досягнення про¬ 
міжної або кінцевої мети розробки. 
С. г. бувають одноцільові (про 
одну завершальну подію) та бага¬ 
тоцільові (про кілька завершаль¬ 
них подій), комплексні (охоплю¬ 
ють весь комплекс робіт, що їх 
виконують різні орг-ції), часткові 
(роботи ло здійсненню самостійних 
частин проекту, що їх викону¬ 
ють окремі орг-ції, є складовою 
частиною комплексних); первин¬ 
ні (охоплюють роботи, які здійсню¬ 
ють окремі відповідальні виконав¬ 
ці, є складовою частиною частко¬ 
вих); деталізовані або укрупнені 
(з більшим або меншим ступенем 
деталізації). За допомогою С. г. 
можна розрахувати строки вико¬ 
нання комплексу робіт, оптимі- 
зувати розподіл трудових і мате¬ 
ріальних ресурсів, здійснювати 
планування нових складних про¬ 
ектів. Доцільність широкого впро¬ 
вадження С. г. експериментально 
перевірено на буд-ві багатьох 
складних комплексів (з-дів, ф-к, 
інженерних та ін. споруд), при 
здійсненні великих наук.-тех. 
розробок. о. Д. Шарапов. 
СГУ — група індіанських племен, 
які живуть у резерваціях СІЛА 
і Канади. Чисельність — 117 тис. 
чол. (1978, оцінка). Мови належать 
до мовної сім’ї хока-сіу. Предки 
їх до відкриття Пн. Америки єв¬ 
ропейцями жили на Пд. Сх. Пів¬ 
нічної Америки і були одними з 
творців високої землеробської 
культури. Сучас. С. працюють по 
найму. 
СІФ (англ. сії. скорочене від 
СОБІ, іпзигапсе, ГгеійЬі — ціна, 
страхування, фрахт) — у міжна¬ 
родній торгівлі вид купівлі-про- 
дажу договору шодо товарів, які 
транспортуються морським шля¬ 
хом. За СІФ продавець повинен 
завантажити або здати перевізнико¬ 
ві товар, що є предметом договору, 
сплативши фрахт до порту при¬ 
значення, і застрахувати товар, 
а також передати покупцеві фак¬ 
туру. коносамент і страховий по¬ 
ліс. У свою чергу, покупець зобо¬ 
в’язаний сплатити вартість товару 
і його страхування. Регламенту¬ 
ється заг. нормами, шо регулю¬ 
ються договором купівлі-продажу. 
Існують і типові міжнар. правила 
СІФ (Варшавсько-Оксфордські 
правила 1928—32, застосування 
яких можливе лише, якшо це обу¬ 
мовлено договором). 
СІХ0Т£-АЛ ГНСЬКИЙ М ЕТЕО- 
РЙТ — один з найбільших заліз¬ 
них метеоритів. Упав 12.11 1947 
в зх. відрогах Сіхоте-Аліню. Під 
час руху в атмосфері набув вигля¬ 
ду рою з кількох сотень залізних 
уламків, що випали на площі З км^. 
Найбільші уламки утворили кра¬ 
тери діаметром від 4 до 26 м, ма¬ 
лі — воронки-вибоїни. Всього 
зібрано близько 24 т залізних ме¬ 
теоритів, найбільший з яких 
важить бл. 1,8 т. С.-А. м. містить 
^ 93% заліза, ^ 6% нікелю та 
^1% ін. хім. елементів. Падіння 
С.-А. м. відбулося під кутом 60® 
до горизонту в напрямі з Пн. на 
ГІД. і супроводилось яскравим 
болідом. 
Літ.: Кринов Е. Л. Железнмй дождь. 
М., 1981. 

сіхотЕ-алГнь — гірська систе¬ 
ма на Далекому Сході СРСР, в 

СІХОТЕ-АЛІНЬ 

з 

Сітчасті конструкції 
системи в. Г. Шухова: 
1 — висячі покриття над 
павільйонами Нижего- 
родського ярмарку. 
1896; 
2 — башта Аджиголь- 
ського маяка (висота 
71,58 м). 1911; 
3 —Шаболовська радіо- 
башта в Москві (висо¬ 
та 150 м). 1922. 

Один з уламків Сіхоте- 
Алінського метеорита. 

14 УРЕ, т. 10 
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межах Примор. та Хабаров. країв 
РРФСР. Простягається вздовж уз¬ 
бережжя Японського м. майже на 
1200 км, шир. 200—250 км. Пере¬ 
січні висоти 800—1000 м, найбіль¬ 
ша 2077 м (г. Тардокі-Янгі). До 
складу С.-А. входять хребти 
(Синій, Холодний, Східний Синій 
та ін.), масиви, плато (у т. ч. вул¬ 
канічні — Штоковське, Верхньо- 
бікінське та ін.). Гірська система 
С.-А. сформувалась гол. чин. в 
епоху мезозойської складчастості. 
Гори складені з сланців, пісковиків, 
конгломератів, прорваних місцями 
інтрузіями гранітів і перекритих 
лавовими покривами (див. Лава). 
З корисних копалин є кам. та буре 
вугілля, поліметалеві руди, гра¬ 
фіт та ін. На зх. схилах С.-А. 
беруть початок ріки бас. Амуру 
(найбільша — Уссурі), на сх.— 
невеликі гірські річки, що впа¬ 
дають у Японське м. й Татарську 
протоку. В пд. і центр, частині С^- 
А. схили до вис. 500 м вкриті хвой¬ 
но-широколистяними лісами (кедр, 
липа, клен, ялиця), багато ліан; 
на Пн. переважають хвойні ліси 
(ялина аянська, ялиця, модрина). 
На вершинах — гірська тундра^ 
В лісах водяться бурий та чорний 
ведмеді, кабан, ізюбр, уссурій¬ 
ський тигр, багато птахів. У 
межах С.-А. розташований Сіхоте- 
Аліньський заповідник. 
СІЦЗЯН — ріка на Пд. Сх. Китаю. 
Довж. 2130 км, площа бас. 437 
тис. км^. Бере початок двома вито¬ 
ками на Юньнаньському нагір’ї. 
Впадає у Пд.-Китайське м., утво¬ 
рюючи дельту пл. майже 17 тис. 
км^. Живлення переважно дощове. 
Пересічна витрата води біля м. 
Учжоу бл. 8000 м^/с, макс.— під 
час мусон, літніх дощів — 58 0()0 
м^/с. Для захисту від паводків 
вздовж берегів С. споруджено дам¬ 
би. Воду використовують для зро¬ 
шування. Судноплавна до м. Уч¬ 
жоу. Гол. порт — Гуанчжоу (у 
дельті). 
СЩГЛІЙ ОБбХ КОРОЛГВСТ- 
ВО — держава, яка об’єднувала 
о. Сіцілія і Пд. Італію; існувала 
з 1504 до 1860 (з перервами). В ре¬ 
зультаті війни за Іспанську спад¬ 
щину 1701—14 Сіцілія (1713) ві¬ 
дійшла до Савойського герцогства, 
континентальна частина С. о. К.— 
до австр. монархії Габсбургів. 
У 1720 обидві частини С. о. К. 
були об’єднані під владою австр. 
Габсбургів. З 1735 в С. о. К. пра¬ 
вило неаполітанське відгалужен¬ 
ня Бурбонів. У січні 1799 в С. о. 
К. було проголошено бурж. Парте- 
нопейську республіку, але вже в 
червні 1/99 владу Бурбонів було 
відновлено. В період наполеонів¬ 
ських воєн на континентальній ча¬ 
стині тер. С. о. К. існувало залеж¬ 
не від Франції Неаполітанське 
королівство 1806—15. У 1820— 
21 в С. о. К. відбувалася бурж. 
революція, але її придушили австр. 
війська. С. о. К. було одним з осе¬ 
редків революції 1848—49 в Іта¬ 
лії. В 1860 тер. С. о. К. приєд¬ 
нано до Сароінського королів¬ 
ства (з 1861 — Італійське коро¬ 
лівство). 
4СЩІЛГЙСЬКА вечірня» — 
нар. повстання на о. Сіцілія, яке 
почалося 31.ПІ 1282 у Палермо і 
охопило в квітні весь острів. Бу¬ 
ло спрямоване проти гніту франц. 

феодалів, яким король Сіцілійсь- 
кого королівства Карл І Анжуйсь- 
кий надав широкі привілеї та зем¬ 
лі. Почалося стихійно у відповідь 
на ображення франц. солдатами 
сіцілійських жінок у Великдень 
біля церкви Сан-Спіріто. За леген¬ 
дою, гаслом до повстання був церк. 
дзвін, що закликав до вечірньої 
молитви (звідси назва). Керів¬ 
ництво повстанням захопила сі- 
цілійєька знать, що посадовила 
на престол короля Арагону, який 
1282 оволодів усім островом (оста¬ 
точно 1302). О. Б. Дьомін. 

СІЦІЛГЙСЬКА операція 1943 
— бойові дії англо-амер. військ, 
проведені 10.VII—17.У1П під час 
2-ї світової війни 1939-;-45 з ме¬ 
тою захоплення о. Сіцілія. С. о. 
здійснювала 15-а англо-амер. гру¬ 
па армій у складі 8-ї англ. і 7-ї 
амер. армій за участю великих 
сил флоту і авіації під заг. ко¬ 
мандуванням Д. Ейзенхауера. В 
ході першого етапу С. о. англо- 
амер. війська 10.VII висадилися 
в пд.-сх. частині острова. Італ. 
війська, не чинячи опору, склали 
зброю, і до 14.VII англо-амер. 
війська захопили плацдарм. На 
другому етапі С. о. англо-амер. 
війська, розвиваючи наступ, виз¬ 
волили весь острів і 17.УІП всту¬ 
пили до Мессіни, залишеної нім.- 
фашист. військами, що відступили 
на материкову частину Італії. 
Пізніше Сіцілія стала плацдармом 
для висадки англо-а.мер. військ 
на Апеннінському півострові. 
СІЦІЛГЙСЬКІ ПОВСТАННЯ 
рабГв — повстання В 2-й пол. 2 
ст. ДО н. Є. В Стародавньому Римі 
на о. Сіцілія, який був рим. провін¬ 
цією. Перше повстання почалося 
у м. Енні 136 до н. е. (ін.^умки — 
138, 137, 135 до н. е.). Його очо¬ 
лив раб із Сірії Євн, якого повстан¬ 
ці проголосили царем під ім’ям 
Антіоха. Одночасно у м. Агріген- 
ті утворилося друге вогнище анти- 
рабовласницького руху під про¬ 
водом пірата з Кілікії Клеона, який 
визнав Євна царем і став його пол¬ 
ководцем. Повстанці захопили міс¬ 
та Катану, Мессану, Тавроменій і, 
можливо, Сіракузи. Число повста¬ 
лих досягло 200 тис. Виникла д-ва 
рабів (чНовосірійська»), в якій 
були елементи елліністичних мо¬ 
нархій. Військо повстанців пере¬ 
могло війська кількох рим. полко¬ 
водців. Лише 132 до н. е. воно було 
розгромлене консулом Публієм 
Рупілієм. Клеон загинув у бою. 
Євн потрапив до полону і вмер у 
в’язниці, друге повстання спалах¬ 
нуло 104 до н. е. Почали його 
раби в маєтках біля м. Гераклеї. 
Царем було обрано раба-італіка 
Сальвія, який прибрав ім’я Три- 
фон. Військо рабів налічувало 20 
тис. піхоти і 2 тис. вершників. Бі¬ 
ля м. Лілібея виник ще один осе¬ 
редок повстання на чолі з рабом- 
кілікійцем Афініоном. Біля м. 
Тріокали армії повстанців об’єд¬ 
налися під керівництвом Трифо- 
на. Після його смерті армію очо¬ 
лив Афініон. Повстанці захопили 
майже весь острів. Кілька років 
(103—102 до н. е.) рим. каральні 
експедиції зазнавали поразок і 
лише 100 до н. е. (можливо, 99 до 
н. е.) консул Маній Аквілій розбив 
Афініона. В обох створених пов¬ 
сталими рабами д-вах влада царя 

була обмежена радою та народни¬ 
ми зборами, великих рабовласни¬ 
ків нещадно винищували, а інших, 
що вціліли, перетворювали на ра¬ 
бів. Так. чин., рабство як інститут 
знищено не було. С. п. р. мали 
вплив на рух рабів на о. Делос, 
на Лаврійських копальнях Афін, 
у Мінтурнах (Лацій), у Сінуесі 
(Кампанія). о. М. Мальований. 

СІЦГЛІЯ — найбільший острів 
у Середземному морі, територія 
Італії. Від Аленпінського п-ова 
відокремлена Мессінською прот. 
Пл. 25,7 тис. км^ (з прилеглими ост¬ 
ровами; власне С.— 25,5 тис. 
км^). Нас. 6л. 4,7 млн. чол. (1971). 
Вздовж північного узбережжя — 
система гірських хребтів і окре¬ 
мих масивів (Пелоританські гори, 
Неброді, Ле-Мадоніє), складених 
вапняками, кристалічними, вулка¬ 
нічними та ін. породами. Вис. 
до 3340 м (діючий вулкан Етна). 
Є згаслі вулкани, численні грязьо¬ 
ві вулкани, термальні й мін. джере¬ 
ла. Часто бувають землетруси. 
Родовища нафти, газу, сірки та ін. 
Клімат субтропічний, середземно¬ 
морський. Річки невеликі, поро¬ 
жисті (найбільші — Сальсо і Сі- 
мето). Схили гір вкриті лісами 
(луб, каштан, бук, сосна) і чагар¬ 
никами. Ліси значною мірою зни¬ 
щені й вкривають 6л. 4% площі 
С. У внутр. районах острова — 
степова рослинність. 
Давнє населення С.— сикани та 
сикули (див. Італіки). З 8 ст. до 
н. е. стала об’єктом фінікійської 
і грец. колонізації. З 241 до н. е. 
С.— перша рим. провінція. В 6 ст. 
захоплена остготами і Візантією, 
в 11 ст.— норманнами. В 12—13 
ст. С. — частина Сіцілійського ко¬ 
ролівства. Проти Анжуйськоі дина¬ 
стії, шо перебувала при владі 
в С. (1268—82), було спрямоване 
нар. повстання 1282 (див. <Сіці- 
лійська вечерням). З 1302 — під 
владою королів Арагону, з 1713 — 
Савойського герцогства, з 1720— 
Австрії, 17^—1805 і 1814—60 — 
неаполітсінських Бурбонів (див. 
Сіцілій обох Королівство). В 
результаті повстання 1860 (див. 
<Тисячаі>) острів було визволено 
від влади Бурбонів. З 1861 — у 
складі об’єднаного Італ. королів¬ 
ства. Під час 2-ї світової війни С. 
була плацдармом для наступу 
союзних військ на Апеннінському 
п-ові (див. Сіцілійська операція 
1943). В 1947 С. домоглася обл. 
автономії. В післявоєн. період — 
один з осн. центрів сел. і робітн. 
руху в Італії. На соціально-екон. 
життя С. має вплив злочинна ді¬ 
яльність мафії. С.— переважно аг¬ 
рарний р-н. Значні площі під с.-г. 
угіддями — зернові (пшениця, яч¬ 
мінь та ін.), цитрусові, оливи; 
виноградники, сади. Розвинуті 
тваринництво, рибальство. Най¬ 
більші міста — Палермо, Мессіна, 
Катанія. м. М. Рибін 

, (географічний нарис). 
СІЧИНСЬКИИ Денис Володими¬ 
рович (2.x 1865, с. Клювинці, те¬ 
пер Гусятин. р-ну Терноп. обл. — 
26.V 1909, Станіслав, тепер Івано- 
Франківськ) — укр. композитор, 
диригент і муз. діяч. Навчався 
у Львів, консерваторії у К. Піку¬ 
лі. Працював у Львові, Коломиї, 
Перемишлі, Станіславі як органі¬ 
затор і диригент співацьких т-в 
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<Боян^. Автор опери «Роксолана» 
(1909), музики до п’єс, фп. мініа¬ 
тюр, обробок нар. пісень. Серед 
творів С. чільне місце належить 
хорам і романсам на вірші Т. Шев¬ 
ченка, 1. Франка та ін. укр. пое¬ 
тів. Кращі твори (кантати «Лічу в 
неволі», «Дніпро реве», хори «Піс¬ 
не моя», «Непереглядною юрбою», 
«Даремне, пісне», «Один у другого 
питаєм»; романси «Як почуєш вно¬ 
чі», «І золотої, й дорогої», «У мене 
був коханий край», «Дума про Не- 
чая», «Бабине літо») грунтуються 
на інтонаціях укр. нар. пісні. 
Літ.: Павлишин С. С. Денис Січин- 
ський. К., 1980. С. С. Павлишин. 

СІЧЙНСЬКИЙ Мирослав Мико¬ 
лайович (11.x 1887, с. Чернихівці, 
тепер Збаразького р-ну Терноп. 
обл.— 16.III 1979, Вестленд, штат 
Мічіган, США) — діяч прогресив¬ 
ної укр. еміграції в США, публі¬ 
цист. Н. в сім’ї свяшеника. Нав¬ 
чався у Віденському і Львів, 
ун тах. У квітні 1908 на знак про¬ 
тесту проти австро-угор. гніту вбив 
австр. намісника в Галичині гра¬ 
фа А. Потоцького. Двічі засудже¬ 
ний до страти, яку було замінено 
20-річним ув’язненням. У 1911 
втік з тюрми, згодом виїхав до 
Норвегії, потім до Швеції, з 1914 — 
у США. Організатор укр. робітн. 
товариств взаємодопомоги, друку¬ 
вався в укр. прогресивній пресі. 

А. І. Веселовський. 
січн£во-березн£ві полі- 
ТЙЧНІ СТРАЙКИ 1905 на Украї- 
НІ. Були виявом протесту проле¬ 
таріату України проти розстрілу 
мирної демонстрації петерб. робіт¬ 
ників дев'ятого січня 1905, від¬ 
повіддю на заклик місц. більшо¬ 
вицьких орг-цій підтримати петерб. 
пролетарів у їхній боротьбі проти 
самодержавства. 12 (25). І висту¬ 
пи робітників відбулися в усіх 
пром. районах України. Того са¬ 
мого дня в Києві застрайкували 
робітники Південнорос. машинобу¬ 
дівного з-ду (тепер з-д «Ленінська 
кузня») і з-ду с.-г. машин Гретера 
і Криванека (тепер з-д «Більшо¬ 
вик»). Робітники висували поряд 
з політичними екон. вимоги, зо¬ 
крема вимогу введення 8-годинного 
робочого дня. в багатьох місцях 
відбувалися сутички з війська¬ 
ми 1 поліцією. В авангарді страй¬ 
кової боротьби йшов пролет^іат 
Катеринославської губ., де найшль- 
ше було зосереджено робітників- 
металістів. 19.1 (І.П) лише в Кате¬ 
ринославі страйкували робітники 
22 підприємств. Страйковий рух 
не припинявся в лютому і берез¬ 
ні. В лютому чіткою організацією 
і політ, гостротою відзначився 
страйк кількох тисяч робітників 
заводу Гартмана (тепер Вороши- 
ловград. тепловозобудівний з-д ім. 
Жовтневої революції) в Луганську 
під керівництвом К. Є. Ворошилова 
і О. Я. Пархоменка. Широко роз¬ 
горнулася боротьба робітників у 
Харкові, Києві, Одесі, Миколає¬ 
ві та ін. містах. Протягом березня 
на Україні відбулося ЗО страйків. 
У Києві під керівництвом більшо¬ 
виків О. Г. Шліхтеоа і Г. М. 
Кржижановського відбулися страй¬ 
ки службовців управління Пд.-Зх. 
залізниць. 
Всього в січні — березні на Украї¬ 
ні відбулося 177 страйків, в яких 
взяло участь бл. 170 тис. робітни¬ 

ків, що становило п’яту частину 
страйкуючих усієї Росії. Слідом 
за С.-б. п. с. пролетарів на бороть¬ 
бу піднялося селянство, рух про¬ 
тесту проти існуючого ладу охо¬ 
пив передову інтелігенцію, с.-б. 
п. с. свідчили про бойову солідар¬ 
ність робітників України з рево¬ 
люційною боротьбою робітничого 
класу всієї Росії. 

в, є. Спицький. 
СІЧОВА РАДА, військова рада — 
найвищий орган влади на Запо¬ 
різькій Січі 16—18 ст. Розв’я¬ 
зувала найважливіші питання: 
участь війська у війні, прийняття 
послів, вибори кошової старшини, 
розподіл військ, угідь тощо. С. р. 
скликалася нерегулярно. В остан¬ 
ній період існування Січі раду 
скликали два рази на рік. Фор¬ 
мально право брати участь у С. р. 
мали всі козаки, однак переважна 
більшість трудового козацтва — 
сірома (див. Голота), що працюва¬ 
ла в наймах, не мала можливості 
з’являтися на раду. Класові су¬ 
перечності в середовищі запоріз. 
козацтва виявлялися на зборах, які 
іноді кінчалися кривавими сутич¬ 
ками. В останній період існування 
Січі С. р. втратила своє колишнє 
значення. Її скликали лише для 
формального схвалення рішень, 
прийнятих радою січової стар¬ 
шини. 
СІЧОВИКЙ — те саме, що і запо¬ 
різькі козаки. 
«СІЧОВГ СТРІЛЬЦГ» — 1) «Ук 
раїнські січові стрільці», «УСС», 
«усуси» — військ, підрозділи, що 
їх створив 1914 під час 1-ї світової 
війни австро-угор. уряд за допо¬ 
могою бурж.-націоналістичної «Го¬ 
ловком української ради> і уніатсь¬ 
кої церкви, які прагнули відірвати 
Україну від Росії і передати її 
під протекторат Німеччини. Фор¬ 
мувалися в осн. з представників 
зх.-укр. буржуазії та куркульства 
і частково з селян, введених в 
оману націоналістичною пропаган¬ 
дою. Входили до складу австро- 
угор. армії. 
Під час австро-німецької окупації 
України 1918 допомагали окупан¬ 
там боротися проти повстансько- 
партизанського руху укр. трудя¬ 
щих. У листопаді 1918, після роз¬ 
паду Австро-Угорщини, припини¬ 
ли своє існування. Окремі заго¬ 
ни «С. с.» ввійшли до складу Ук¬ 
раїнської галицької армії і ста¬ 
ли опорою контрреволюц. «уряду» 
Західноукраїнської народної рес- 
публіки^. 2) Військ, формуван¬ 
ня контрреволюц. Центральної 
ради ’ петлюрівської Директо¬ 
рії. Створені наприкінці 1917. 
Комплектувалися з кол. військово¬ 
полонених галичан і укр. куркуль- 
сько-націоналістич. елементів. Ви¬ 
конували гол. чин. каральні функ¬ 
ції (звіряча розправа з робітниками 
з-ду «Арсенал» під час Київського 
січневого збройного повстання 
1918, розстріл групи комуністів 
у Києві в грудні 1918, розгін сел. 
з’їзду в Полтаві тощо). Розгромле¬ 
ні Червоною Армією навесні 1919. 

А. Д. Ярошенко. 
СІЯК Марія Михайлівна (15.VI 
1880, с. Муроване, тепер Пустоми- 
тівського р-ну Львів, сюл.— 1940, 
Богота, Колумбія) — укр. співач¬ 
ка (драматичне сопрано). В 1898 
закінчила Міланську консервато¬ 

рію. Співала в оперних театрах 
Італії, Іспанії, Швейцарії, Колум¬ 
бії та в ін. країнах Пд. Америки. 
Серед партій — Віолетта («Траві- 
ата» Верді), Лейла («Шукачі пер¬ 
лин» Бізе), Манон Леско («Манон» 
Массне), Ельза («Лоенгрін» Ваг- 
нера). На концертах у Львові, 
Перемишлі (1898—99 і 1907) вико¬ 
нувала романси М. Лисенка, О. 
Нижанківського, Я. Ярославенка, 
Е. Г. Гріга, арії з опер. На сцені 
виступала до 1924 (в містах Колум¬ 
бії). П. К. Медведик. 
сГянці — одно- або дворічні рос¬ 
лини, вирощені з насіння диких 
чи культурних рослин. Використо¬ 
вують для озеленення населених 
пунктів і лісорозведення, в садів¬ 
ництві молоді С., на яких прова¬ 
дять щеплення культурних сортів 
(див. Підщепа), часто наз. дичка¬ 
ми, навіть якщо вони вирощені 
з насіння культурних сортів. 
«сГ^ч» — укр. пересувний театр. 
Заснований 1923 у Полтаві. До 
складу трупи «С.» входили го¬ 
ловний режисер В. Красенко, ак¬ 
тори М. Боярська, Ю. Лисенко, 
М. Малиш-Федорець та ін., дири¬ 
гент І. Бойченко. В театрі до 1926 
працювала О. Петрусенко. «С.» 
виступав у містах і селах Украї¬ 
ни та виїздив за її межі (зокрема, 
у Вологду, Тулу, Смоленськ). В 
репертуарі театру: «Наталка Пол¬ 
тавка» І. Котляревського, п’єси 
М. Кропивницького, 1. Карпенка- 
Карого і М. Старицького, «97» М. 
Куліша, «Родина щіткарів» М. Ір- 
чана, «Гайдамаки» за Т. Шевчен¬ 
ком (інсценізація Л. Курбаса), 
«Затоплений дзвін» Г. Гауптмана. 
Театр припинив діяльність 1927. 
Літ.: Красенко В. К. Піввіку на сцені. 
Одеса, 1961. 

СКАБА Андрій Данилович (н. 
12.XII 1905, с. Хорішки, тепер Ко- 
зельщинського р-ну Полтав. обл.) 
— укр. рад. історик, парт, і держ. 
діяч УРСР, акад. АН УРСР (з 
1967). Член КПРС з 1940. Н. в 
сім’ї селянина-бідняка. Після за¬ 
кінчення Полтав. пед. технікуму 
(1925) вчителював. У 1930—34 нав¬ 
чався в Харків, ун-ті. Після закін¬ 
чення ун-ту 1934—35 і 1942—46 — 
у Червоній Армії. В 1936—42 
викладав у вузах. У 1946—49 — 
директсф Центр, архіву Жовтн. 
революції і соціалістичного будів¬ 
ництва УРСР (в Харкові) і одно¬ 
часно зав. кафедрою Харків, ун-ту. 
В 1949—51 — відповідальний ре¬ 
дактор газ. ^Соціалістична Хар¬ 
ківщина^. В 1951—59 — секретар 
Харків, обкому Компартії Украї¬ 
ни. В 1959 — міністр вищої і се¬ 
редньої спец, освіти УРСР. У 
1959—68 — секретар ЦК Компар¬ 
тії України. З 1968 — директор, 
з 1973 — старший наук, співробіт¬ 
ник Ін-ту історії АН УРСР. Від¬ 
повідальний редактор «Радянсь¬ 
кої енциклопедії історії України». 
Праці в галузі історії рад. сус¬ 
пільства і Комуністичної партії, 
нової і новітньої історії. На XXI— 
XXIII з’їздах Компартії України 
обирався членом її ЦК. У 1959—68 
— кандидат у члени Політбюро (до 
червня 1966 — Президії) ЦК Ком¬ 
партії України. Депутат Верховної 
Ради СРСР 5—7-го скликань і 
Верховної Ради УРСР 6-го скли¬ 
кання. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 

СКАБА 

А. Д. Скаба. 

14’ 
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СКАБІОЗА 

Скабіоза блідо-жовта. 
Нижня і верхня части¬ 
ни квітучої рослини. 

М. Л. Скадовський. 
Корчемний оратор. 
1881. ДТГ у Москві. 

СКАБІОЗА (ЗсаЬіоза) — рід рос¬ 
лин родини черсакових. Багато-, 
іноді однорічні трави, рідше пів¬ 
кущі заввишки до 1 м. Стебла 
розгалужені, опушені. Листки пе- 
ристороздільні, рідше суцільні, 
супротивні. Квітки дрібні, зібра¬ 
ні в кулясті або яйцевидні голівки. 
Плід—сім’янка. Бл. 100 видів, по¬ 
шир. в Європі, Азії та в Африці. 
В СРСР — ЗО видів, в т. ч. в УРСР 
—7; ростуть в степах, на пісках, 
у соснових лісах. Зокрема, майже 
по всій Україні росте С. блідо-жов¬ 
та (3. осЬгоІеиса), на Пд. України 
— С. українська (3. исгаіпіса). Де¬ 
які види, напр. С. кавказьку (3. 
саисазіса) з синіми квітками, С. 
темно-пурпурову (3. аігоригригеа), 
вирощують як декоративні. 
СКАГЕРРАК — протока між пн.- 
зх. берегом п-ова Ютландія і Скан¬ 
дінавським п-овом, одна з системи 
Датських проток, що сполуча¬ 
ють Балтійське м. з Північним. 
Довж. 300 км, шир. до 130 км, 
глиб, до 809 м. Залежно від на¬ 
пряму вітрів у С. виникають зх. 
(поверхнева) і сх. (глибинна) те¬ 
чії. Солоність відповідно зміню¬ 
ється від 10 до 30%о. Замерзає 
С. лише у суворі зими. Рибаль¬ 
ство (оселедці, макрель). Най¬ 
більший порт — Осло (Норве¬ 
гія). 
СКАДАРСЬКЕ бЗЕРО — озеро 
на Балканському п-ові, на кордоні 
Югославії та Албанії, де має наз¬ 
ву ІПкодер. Пл. 356—370 км^ (рі¬ 
вень змінюється по сезонах). Глиб, 
до 12 м. Лежить у тектонічній 
улоговині. Має стік в Адріатичне 
м. через р. Буну. Судноплавство, 
рибальство. Біля пд.-сх. берегів 
озера — м. Шкодер (Албанія). 
СКАДОВСЬК — місто Херсон, 
обл. УРСР, райцентр. Розташова¬ 
ний на березі Джарилгацької зат 
Чорного м., за 52 км від залізнич. 
ст. Каланчак. Мор. порт. Засн. 
1894 як мор. пристань на місці 
рибальського с-ща Алі-Агок на 
землях поміщика С. Б. Скадонсь¬ 
кого. Рад. владу проголошено в 
кін. січня 1918. З 1961 С.— місто. 
У С.— консервний, хлібний, мол., 
комбікормовий, цегельний, вап- 
новий заводи, харчосмакова фа¬ 
брика, райсільгосптехніка, рай- 
сільгоспхімія, комбінат побутово¬ 
го обслуговування. 6 заг.-осв., му¬ 
зична та спорт, школи, лікарня, 
поліклініка, Будинок культури, 
кінотеатр, 2 б-ки, істор. музей. 
Кліматичний курорт. 
Літ.: Тимошенко В. В. Скадовск. 
Симферополь, 1981. 
СКАДйВСЬКИИ Микола Льво- 
вич (16.ХІ 1846, с. Білозерка, тепер 
смт Білозерського р-ну Херсон, 
обл.— 10.УІ 1892, там же) — укр. 
живописець. В 1865—69 навчався 
в Моск. уч-щі живопису, скульпту¬ 

ри та архітектури, пізніше в дкю- 
сельдорфській АМ. Один з ініціа¬ 
торів і засновників Товариства 
південноросійських художників. 
Малював жанрові картини в дусі 
передвижників та пейзажі: «По¬ 
лювання» (1879), «Перед завірю¬ 
хою», «Корчемний оратор» (два 
останні — 1881), «Безпритульні», 
«Полювання його превосходитель- 
ства» (1886), «По Владимирці» 
(1891). Твори С. зберігаються в 
ДТГ у Москві, Одеському худож¬ 
ньому музеї. 
СКАДбВСЬКИЙ МОРСЬКЙЙ 
ПОРТ торговельний. Підпоряд¬ 
кований Чорноморському морсь¬ 
кому пароплавству. Розташова¬ 
ний в м. Скадовську на березі 
Джарилгацької затоки Чорного м., 
за 82 км від Херсона. Засно¬ 
ваний 1894 як морська пристань, 
1898 споруджено гавань. У 1918 
портове господарство було націона 
лізовано. За роки Рад. влади збу¬ 
довано нові, реконструйовано й мо¬ 
дернізовано існуючі причали, роз¬ 
ширено акваторію порту, механі¬ 
зовано трудомісткі процеси. Порт 
оснащено сучас. перевантажуваль¬ 
ною технікою. Осн. виробнича ді¬ 
яльність С. м. п.— переробка нар.- 
госп. та імп<ютних вантажів (ву¬ 
гілля, залізобетонні вироби, про¬ 
довольчі, буд.-монтажні вантажі 
тощо), добування буд. піску. Пор¬ 
ту підпорядковані два портпунк- 
ти — Хорли й Генічеськ. 

О. О. Ткаченко. 

СКАДОВСЬКИЙ РАЙОН — на 
Пд. Зх. Херсон, обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1923. Площа 1,5 тис. км^. 
У межах С. р.— о. Джарилгач. 
Нас. 45,4 тис. чол. (1982). У райо¬ 
ні — 42 населені пункти, підпоряд¬ 
ковані міській, селищній і 9 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — м. 
Скадовськ. Розташований у межах 
Причорноморської низовини. На 
Пд. район омивається Джарил- 
гацькою зат. Чорного м. Корисні 
копалини: пісок, глина, черепаш- 
ник. Грунти каштанові. Лежить у 
степовій зоні. На тер. району — 
Джарилгацький держ. заказник. 
Найбільші пром. підприємства — 
скадовські консервний та цегель¬ 
ний з-ди. Комбінат побутового об¬ 
слуговування (Скадовськ), 6 будин¬ 
ків побуту. Землеробство зерново¬ 
го, тваринництво м’ясо-мол. напря¬ 
мів. Площа с.-г. угідь 1981 стано¬ 
вила 90,4 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 77,3 тис. га. Зрошується 
38,4 тис. га. У межах району — 
Краснознам’янський канал — від¬ 
галуження Північно-Кримського 
каналу імені Комсомолу України. 

Осн. культури: озима пшениця, 
кукурудза, рис, соняшник, ово¬ 
чеві, баштанні. Садівництво, вино¬ 
градарство. Скотарство, вівчарст¬ 
во, свинарство, птахівництво. В 
С. р.— 9 радгоспів, 6 колгоспів, 
у т. ч. риболовецький, Укр. н.-д. 
станція рисівництва (с-ще Анто¬ 
нівка), райсільгосптехніка з вироб¬ 
ничим відділенням, райсільгоспхі- 
мія. Автомоб. шляхів — 427 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 255 
км. У районі — радгосп-технікум 
(Антонівка), 22 заг.-осв., З муз. та 
спортивна школи; 36 лік. закладів, 
у т. ч. 6 лікарень; на березі Чорно¬ 
го м.— 2 будинки відпочинку, 14 
пансіонатів, З бази відпочинку. 
10 будинків культури, 15 клубів, 
кінотеатр, 42 кіноустановки, 21 
б-ка, істор. музей. У с. Новоукра- 
інці С. р. народився рос. рад. кі¬ 
ноактор і кінорежисер Є. С. Мат- 
веев, у с. Михайлівні — укр. рад. 
художник І. М. Шульга. У С. р. 
видається газ. «Чорноморець» (з 
1930). в. С. Бочаров. 
СКАЗ — гостре інфекційне захво¬ 
рювання людини та інших ссавців, 
яке характеризується ураженням 
центральної нервової системи. 
Збудником С. є нейротропний 
вірус. Зараження людини відбу¬ 
вається при укусі або потраплян¬ 
ні слини хворої на С. тварини (со¬ 
баки, кішки, великої рогатої ху¬ 
доби, свині, коня, лисиці, борсука, 
білки та ін.) на ушкоджену шкіру 
або слизову оболонку. Вірус С. 
поширюється по нервових стовбу¬ 
рах, уражаючи нервові центри і 
кору великих півкуль головного 
мозку. Від швидкості поширення 
вірусу залежить тривалість інку¬ 
баційного періоду, який може бу¬ 
ти від 10 днів до року. В перебігу 
хвороби розрізняють з періоди: 
1 — провісників захворювання; 
2 — збудження, або власне сказу; 
3 — період паралічів (висхідних). 
Перший період характеризується 
відчуттям страху, заг. нервовим 
збудженням, яке зростає при ков¬ 
танні води (водобоязнь), вдиханні, 
коливанні струменів повітря, під 
впливом яскравого світла. Під 
час другого періоду можуть спосте¬ 
рігатися дезорієнтація з повною 
втратою свідомості, агресивність, 
пітливість, рясне виділення сли¬ 
ни, підвищення т-ри тіла, серце¬ 
биття та галюцинації. Третій пе¬ 
ріод закінчується смертю хворого. 

Скадарськс озеро. 



профілактика: негайне 
промивання покусаних чи ослине- 
них тваринами місць розчином пит¬ 
ної соди, звичайним милом, роз¬ 
бавленою кислотою, навіть зви¬ 
чайною водою, потім — йодним 
настоєм тощо. Треба негайно звер¬ 
нутися в поліклініку для введен¬ 
ня антирабічної вакцини. Тварин, 
хворих на С., знищують. Л і к у - 
в а н н я: тільки стаціонарне, за¬ 
стосування симптоматичних засо¬ 
бів. О. С. Сокол. 
С К А З К І Н Сергій Данилович 
[7 (19).Х 1890, Новочеркаськ — 
14.ІУ 1973, Москва] — рад. істо¬ 
рик, акад. АН СРСР (з 1958), 
дійсний член АПН СРСР (з 1947), 
Герой Соціалістичної Праці (1970). 
В 1915 закінчив Моск. ун-т. З 
1920 викладав у цьому ун-ті (з 
1949 — зав. кафедрою). З 1962 — 
зав. сектором Ін-ту історії АН 
СРСР (з 1968 — Ін-т загальної 
історії АН СРСР). Автор праць 
з проблем середньовічного зх.- 
європ. селянства, єретичних ру¬ 
хів, абсолютизму. Відродження, а 
також підручників з історії серед, 
віків. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. Держ. 
премія^ СРСР, 1942. 
4СКАЙЛЕБ» (англ. ЗкуІаЬ, скор. 
від зку ІаЬогаІогу — н^есна ла¬ 
бораторія) — найменування амер. 
пілотованої орбітальної стан¬ 
ції, а також програми її ство¬ 
рення й експлуатації. Виведена 
14. V1973 ракетою-носіем «Сатурн- 
5» на геоцентричну орбіту з апо¬ 
геєм 437 км, перигеєм 434 км і на¬ 
хилом 50®. Протягом 1973—74 на 
«С.» працювало З екіпажі (табл.), 
доставлені кораблями <Аполлон>. 

Екіпажі станції <<Скайлеб^ 

Екіпаж Час роботи 

Ч. Конрад, Дж. Кер- 25.V — 22.VI 
він, П. Вейц 1973 

А. Він, О. Герріот, 28.VII —26.IX 
Дж. Лусма 1973 

Дж. Карр, У. Поуг, 16.XI 1973 - 
Е. Гібсон ' 8. II 1974 

Було виконано дослідження й 
експерименти з сонячної та зоря¬ 
ної астрономії, космічної фізики, 
геофізики, космічної медицини й 
біології, по вивченню природних 
ресурсів Землі, з космічної техно¬ 
логії й матеріалознавства. «С.» 
(мал.) складається з осн. блока, 
розділеного на лабораторний і по¬ 
бутовий відсіки, корпус якого 
створено на базі третього ступеня 
«Сатурна-5», приладового відсіку, 
шлюзової камери, що забезпечує 
вихід астронавтів у відкритий кос¬ 
мос, причальної конструкції з осн. 
і резервним стикувальними вузла¬ 
ми та платформи з комплексом 

Космічна лабораторія «Скайлеб». 

астр. приладів. Довжина станції 
24,6 м (з пристикованим кораблем 
«Аполлон^ понад 35 м), макс. діа¬ 
метр 6,6, макс. поперечний розмір 
(по сонячних батареях) 27 м, об’єм 
герметичних відсіків бл. 400 м^, 
маса 77 т (разом з кораблем «Апол- 
лон» бл. 90 т), маса комплексу астр. 
приладів 9,7 т. Ю. М. МихаНпов. 

СКАКУН (Сісіпсіеіа) — рід жуків 
род. жужелицевих. Раніше цей 
рід виділяли в окрему родину. 
Тіло (довж. 8—17 мм, ІНОДІ до 40 
мм) яскраво забарвлене, з металіч¬ 
ним полиском, надкрила часто з 
світлим малюнком. Голова велика, 
очі великі, опуклі. Зустрічається 
перев. на відкритих піщаних міс¬ 
цях, дорогах, на обмілинах річок, 
у соснових борах. Бігає швидко, 
ніби підскакує (звідси назва). Жу¬ 
ки й личинки— хижаки: живлять¬ 
ся комахами та ін. дрібними без¬ 
хребетними. С. поширені переваж¬ 
но в тропіках. В СРСР — 45 ви¬ 
дів, з УРСР — понад 10, у т. ч. 
скакун польовий (С. сат- 
резігіз), скакун лісовий (С. 
зііуаііса), скакун межняк 
(С. ЬуЬгісІа). І. К. Загайкевич. 
СКАЛА (Зкаїа) Іван (справж. ім’я 
та прізв.—Карел Гелл; н.б.Х 1922, 
м. Брандис) — чес. поет, громад, 
діяч, нар. письменник ЧССР (з 
1979). Член Компартії Чехословач- 
чини з 1945. В 1962—71 — член 
ЦК КПЧ. З 1982 — голова Спілки 
чес. письменників. Автор збірок: 
«Кресалом (1946), «Ранковий по¬ 
їзд надії> (1957), «Вітаю вас, вік¬ 
на» (1962), «Що візьму з собою у 
дорогу» (1975), «Вогонь поспішає» 
(1981), «Бермудський трикутник» 
(1982) та ін. Поезії С. притаманні 
ліричність, громадянський пафос, 
афористичність мислення. В кн. 
«Наступність» (т. 1—2, 1980) — 
статті про післявоєнний літ. про¬ 
цес у Чехословаччині. Перекладач 
віршів рад. поетів (О. Суркова, 
М. Ісаковського та ін.). 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Чеська поезія. Антологія. К., 
1964: Рос. перек л.— Утренний 
поезд надеждьі. М., 1976. 

В. А. Моторний. 

СКАЛА-ПОДГЛЬСЬКА (до 1940— 
Скала-над-Збручем) — селище 
міського типу Борщівського р-ну 
Терноп. обл. УРСР, на р. Збручі 
(прит. Дністра). Залізнична стан¬ 
ція. 5,2 тис. ж. (1982). 3-ди: 
асфальтобетонний, консервний, со- 
ко-винний, щебеневий та цегель¬ 
ний; виробниче відділення Борщів- 
ської райсільгосптехніки, філіал 
Борщівського комбінату побуто¬ 
вого обслуговування. 2 заг.-осв. 
та музична школи, лікарня, ту¬ 
ристська база «Збруч», Будинок 
культури, 2 бібліотеки. Пам’ятки 
архітектури: замок (вперше зга¬ 
дується 1405, перебудова 1518, 
збереглися руїни), оборонна баш¬ 
та 16 ст., палац 18 ст. в стилі ба¬ 
рокко, костьол 18 ст., перебудова 
19 ст., парк кінця 18 ст. У С.-П. 
народився укр. актор В. М. Юр- 
чак, С.-П. відома з І-ї пол. 14 ст., 
с-ще міськ. типу — з 1956. 
скАлат — МІСТО Підволочисько- 
го р-ну Терноп. обл. УРСР, на р. 
Гнилій (бас. Дністра). Залізнична 
станція. Вперше згадується 1564, 
коли С. був під владою шляхет. 
Польщі. Після 1-го поділу Поль¬ 
щі (1772) С. загарбала Австрія 

(з 1867 — Австро-Угорщина). В 
1810—15 — у складі Росії. Після 
розпаду 1918 Австро-Угорщини С. 
1919 окупували війська бурж.- 
поміщицької Польщі. В кінці лип¬ 
ня 1920 С. був визволений Черво¬ 
ною Армією. Але у вересні того 
самого року С. знову окупувала 
Польща. В 1923 в С. виник підпіль¬ 
ний осередок КПЗУ, під керів¬ 
ництвом якого відбувалися страй¬ 
ки 1929, 1931. З 1933 в С. діяв 
повітовий к-т КПЗУ. В 1939 С. 
у складі Зх. України возз’єднано 
з УРСР. З того самого року С.— 
місто. У С.— комбінат хлібопро¬ 
дуктів, хлібний, комбікормовий, 
асфальтобетонний з-ди, ф-ка побу¬ 
тової хімії, виробниче відділення 
Підволочиської райсільгосптехні¬ 
ки, міжколг. буд. орг-ція, лісницт¬ 
во, комбінат побутового обслугову¬ 
вання тощо. Профес.-тех. уч-ще, 
2 заг.-осв. та музична школи, лі¬ 
карня, Будинок культури, 2 клу¬ 
би, кінотеатр, 4 бібліотеки. Архіт. 
пам’ятка—замок (1630), чотири¬ 
кутний в плані, з наріжними вежа¬ 
ми, реставрований у кін. 19 ст. в 
псевдороманських формах. 
СКАЛЙР (від лат. зсаіагіз — сту- 
пінчатий) — величина, яка визна¬ 
чається лише числовим значенням 
(дійсним числом та одиницею ви¬ 
міру). С. є., напр., довжина, пло¬ 
ща, об’єм, т-ра, робота тощо. Див. 
також Вектор. 
СКАЛЯРНИЙ ДОБІ^ТОК — див. 
Векторне числення. 
скАльди (від ісл. зкаїсі — поет) 
— норв. та ісл. поети 9—13 ст. 
Складали величальні пісні, окре¬ 
мі строфи з різних приводів, а 
також вірші, в яких ганьбили 
якихось осіб чи явища. Збереглися 
вірші бл. 250 С. Найвідоміші нор¬ 
везькі С.— Брагі Боддасон, 
Торб’єрн Горнклові (9 ст.), ісланд¬ 
ські — Егіль Скаллагрімссон (10 
ст.). Вірші С. вважаються досто¬ 
вірним істор. джерелом. 
Літ.: Стеблин-Каменский М. И. Про- 
исхожденне поззии скальдов. В кн.и 
Скандинавский сборник, в. 3. Таллин, 
1958. 

СКАЛЬКбВСЬКИЙ Аполлон 
Олександрович [1 (13).І 1808, Жи¬ 
томир — 28.ХІІ 1898 (9.1 1899), 
Одеса] — рос. і укр. дворянський 
історик, статистик, економіст, ет¬ 
нограф, письменник і публіцист, 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1856). В 
1827 закінчив юридичний ф-т 
Моск. ун-ту. З 1828 — на держ. 
службі в Одесі. Один із засновни¬ 
ків Одеського товариства історії 
і старожитностей. Автор праць 
«Хронологічний огляд історії Но¬ 
воросійського краю. 1730—1823» 
(ч. 1—2, 1836—38), «Перше трид¬ 
цятиріччя історії міста Одеси. 
1795—1825» (1837), «Історія Но¬ 
вої Січі або останнього коша За¬ 
порізького» (ч. 1—З, 1846) та ін. 
С. зібрав цінні істор. документи, 
в т. ч. архівні матеріали з історії 
Запорізької Січі, які не втратили 
наук, значення і тепер. Проте в 
своїх працях С. затушовував 
класову боротьбу в середовищі за¬ 
порізького козацтва. Т. Г. Шевчен¬ 
ко у вірші «Холодний Яр» дав 
різку одповідь спробам С. фаль¬ 
сифікувати історію гайдамацького 
руху. В період підготовки й про¬ 
ведення селянської реформи 1861 
С. захищав позиції кріпосників. 

213_ 
СКАЛЬКОВСЬКИЙ 

С. Д. Сказкін. 

Скакун межняк. 
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СКАМОЦЦІ 

Г. Скандербег. 

У своїх працях і публіцистичних 
виступах С. підтримував шовіні¬ 
стичну політику царизму на Укра¬ 
їні, засуджував революц. рух. 

П. І. Воробей. 
СКАМОЦЦІ (5сато22І) Вінченцо 
(1552, Віченца — 7.УІІ1 1616, Ве¬ 
неція) — італ. архітектор і теоре¬ 
тик архітектури. Під його керів¬ 
ництвом було добудовано 1583 
Бібліотеку Сан-Марко у Венеції 
(арх. Я. Сансовіно)у 1580—85 — 
театр Олімпіко у Віченці (арх. 
А. Палладіо). С. побудував палац 
Тріссіно у Віченці (1577). Автор 
теор. праці «Ідея загальної архітек¬ 
тури» (1615, в 6 книгах), яку в 
17—18 ст. було перекладено ба¬ 
гатьма європ. мовами. В 1626—31 
на Україні в м. Збаражі за проек¬ 
том С. споруджено замок (відбу¬ 
довано після 1675, реставровано 
1903). 
СК АМ’Я Н Гл ОСТІ — речовини 
органічного або неорганічного по¬ 
ходження (напр., глина, пісок, 
деревина, раковини молюсків, кіст¬ 
ки ссавців тощо), що зазнавали про¬ 
тягом геол. періодів (епох) фі- 
зико-хім. і мех. змін в осадочних 
гірських породах і зберегли в ре¬ 
зультаті скам^яніння схожість з 
первісною формою. Часто С. наз. 
лише викопні рештки організмів, 
що є неточним визначенням. С. 
органіч. походження являють собою 
різної цілості скам’янілі рещтки, 
відбитки або сліди життєдіяльнос¬ 
ті викопних організмів і є важли¬ 
вими документами історії живої 
природи на Землі. 

М. Д. Поплавська. 

СКАМ’ЯНГННЯ, фосилізація — 
перетворення будь-якої природної' 
речовини на камінь. Є необоротним 
процесом. Тривалість С. вимірюєть¬ 
ся геол. п^ і одами. С. відбувається 
під дією багатьох природних фак¬ 
торів, у т. ч. т-ри, тиску, заміщен¬ 
ня одних мінеральних сполук ін¬ 
шими в речовинах неорганіч. по¬ 
ходження або заміщення органіч¬ 
них речовин у викопних рештках 
(див. Викопні організми) мінераль¬ 
ними речовинами (напр., в спорах, 
пилку, частинах стовбурів рослин, 
скелетах тварин), а також запов¬ 
нення ними порожнин у рештках. 
С. супроводжується видаленням 
надлишкової води, кристалізацією 
колоїдів, зміною мінерального 
складу тощо. Внаслідок С. утворю¬ 
ються скам'янілості Остання ста¬ 
дія С. може до невпізнання змі¬ 
нити рештки організмів та гірські 
породи, в яких вони містяться 
(напр., в найдавніших породах зем¬ 
ної кори). Рештки організмів, 
шо потрапили в осадочні поро¬ 
ди кілька сот тисячоліть тому 
і не пройшли повністю всіх стадій 
С., наз. напівскам’янілими, або 
субфосильними. 

^ М. Д. Поплавська. 
СКАНДЕРБЄГ (5сапс1егЬе8, Зкеп- 
бегЬеи) Георг (Кастріоті; бл. 
1405—17.1 1468, Леж) — керів¬ 
ник визвольної боротьби алб. на¬ 
роду проти османських завойов¬ 
ників, нац. герой Албанії. Походив 
з князівського роду. Дитиною був 
відданий як заложник тур. султа¬ 
нові Мураду II, згодом служив 
у його війську. В 1443 очолив ан- 
тиосманське нар. повстання в Алба¬ 
нії. Визволив від османського па¬ 
нування частину тер. країни. Зро¬ 

бив с^обу об’єднати алб. феода¬ 
лів. (іГтворив регулярну армію. 
Протягом 24 років алб. народ, 
очолений С., не раз успішно відби¬ 
вав навали османських військ. 
Діяльність С. відображена і в укр. 
письменстві 16—17 ст.: в «Плачі» 
на смерть і поховання князя М. 
Вишневенького (1585), в промові 
С. Зорки на смерть Б. Хмельни¬ 
цького (1657), в Густинському 
літописі, в творах І. Ґалятовсько- 
го. В Албанії встановлено орден 
Скандербега. 
СКАНДІЙ (лат. Зсапсііит, від 
Зсапсііа — Скандінавія), Зс — хім. 
елемент ПІ групи періодичної си¬ 
стеми елементів, ат. н. 21, ат. м. 
44,9559. Складається з стабільного 
ізотопу '‘^Зс. З 10 штучних радіо¬ 
активних ізотопів найважливіший 
'‘^Зс з періодом піврозпаду 84 до¬ 
би. Існування С. передбачив 1870 
Д. І. Менделєєв, відкрив 1879 
швед, учений Л. Ф. Нільсон (1840 
—99). Вміст С. у земній корі 2,2 X 
X 10~^% за масою. Це — рідкіс¬ 
ний розсіяний елемент, у незнач¬ 
них кількостях є в багатьох мінера¬ 
лах. С.— сріблястий метал з ха¬ 
рактерним жовтим полиском; густ. 
3020 кг/м^ (т-ра 25" С); Гпл 1539 ± 
± 5" С; Гкип 2700" С. Хімічно ак 
тивний. На повітрі вкривається 
захисною оксидною плівкою. При 
нагріванні взаємодіє з воднем, азо¬ 
том, галогенами, вуглецем, крем¬ 
нієм, з киснем реагує вже при т-рі 
200" С; розчиняється у к-тах. Одер¬ 
жують з відходів вироби, вольфра¬ 
му, олова, урану, заліза. Із скан¬ 
дієвих феритів виготовляють еле¬ 
менти пам’яті ЕОМ; сплави С.— 
перспективні конструкційні мате¬ 
ріали для авіації, електротехніки 
тощо. 
скандінАви — загальна назва 
норвежців, шведів, датчан, іс¬ 
ландців, фарерцгв. 
СКАНДІНАВГЗМ — бурж.-лібе¬ 
ральний ідейно-політ. рух у сканді¬ 
навських країнах, переважно в 
ЗО—60-х рр. 19 ст., що ставив за 
мету всебічне політ., екон. і куль¬ 
турне зближення пн. народів (на¬ 
самперед традиційно ворогуючих 
на той час між собою датчан і шве- 

В. Скамоцці, А. Вітторія. Зал Анти- 
коледжо в Палаці дожів у Венеції. 
1577. 

дів), аж до їхнього держ. об’єд¬ 
нання під владою спільної династії. 
Виник у колах університетської 
інтелігенції. Спочатку відігравав 
в основному реакційну роль, ос¬ 
кільки ідеї С. були спрямовані 
на закріплення нерівноправної 
швед.-норв. унії (1814—1905), па¬ 
нування Данії над німецьким гер¬ 
цогством Шлезвіг-Гольштейн, а та¬ 
кож на оживлення реваншистських 
настроїв пануючих класів Швеції 
щодо Фінляндії (яка в минулому 
залежала від Швеції, а 1809 її 
було приєднано до Росії). Свою 
слабкість С. виявив під час 2-ї 
дат.-прусської війни 1864, коли 
Швеція і Норвегія відмовили в до¬ 
помозі Данії. В епоху імперіалізму 
С. частково відродився у вигляді 
т. 3. пн. співробітництва, гол. чи¬ 
ном з екон., соціальних і культур, 
проблем (див., зокрема. Північна 
рада), ^ ^ О. С. Кан. 
скандінавським півбст- 
РІВ — найбільший півострів Єв¬ 
ропи. Лежить на Пн. Зх. материка, 
омивається водами Баренцового, 
Норвезького, Північного і Балтій¬ 
ського морів і протоками Скагер¬ 
рак, Каттегат, Ересунн. Довжина 
бл. 1900 км, шир. 375—800 км, 
площа бл. 800 тис. км^. Зх. і сх. 
береги розчленовані фіордами. 
Вздовж зх. узбережжя С. п. про¬ 
стягаються Скандінавські гори 
(вис. до 2469 м), на Сх.— плато 
Норланд (400—600 м). Пд. час¬ 
тина півострова зайнята Середньо- 
щведською низовиною та плато 
Смоланд (300—500 м). З корисних 
копалин є заліз., мідні та полі¬ 
металеві руди, нафта. На заході 
С. п. клімат помірний, морський, 
в сх. частині — прмірно-континен- 
тальний. Пересічна т-ра січня 
від —15 до -Ь2", липня від -ЬІО до 
-+-17". Опадів від 300—800 мм на 
рік на Сх. до 3000 мм на Зх. 
Пл. зледеніння бл. 5 тис. км^. 
Ріки С. п. (Гломма, Далельвен, 
Кларельвен та ін.) порожисті, ма¬ 
ють великі запаси гідроенергії. 
Багато озер (найбільщі — Венерн, 
Веттерн, Меларен, Ельмарен). 
Бл. 43% тер. С. п. вкрито лісами. 
У пн. частині С. п. переважають 
хвойні (сосна, ялина), в пд.— мі¬ 
шані та широколистяні ліси, в 
верхньому поясі гір — тундрова 
рослинність, з тварин характер¬ 
ні лось, лисиця, заєць, лемінг, 
олень; на узбережжі — пташині 
базари. На С. п. розташовані 
Норвегія, Швеція та пн.-зх. части¬ 
на Фінляндії. М. С. Кожуріна. 
скандінавські гори — гір¬ 
ська система на Скандінавському 
п-ові, гол. чин. у Швеції та Нор¬ 
вегії, частково в Фінляндії. Про¬ 
стягаються па 1700 км з Пд. Зх. 
на Пн. Сх., ширина 200—600 км. 
Переважні висоти 1300—1900 м, 
найбільша — 2469 м (г. Гальге- 
пігген). Полого опускаються на 
Сх., на крайній Пн. закінчуються 
плоскогір’ям Фінмаркен. Зх. схи¬ 
ли круто обриваються до узбереж¬ 
жя Норвезького моря. Більша час¬ 
тина С. г. утворилась за каледон- 
ського етапу гороутворення (див. 
Каледонська складчастість). 
Складені давніми кристалічними 
породами. Родовища зал., мідної 
та поліметалевих руд. На верши¬ 
нах — невеликі льодовики; пл. 
сучасного зледеніння становить бл. 



5 тис. км^. С. г. є важливим кліма- 
торозділом: на зх. схилах клімат 
помірний морський, на сх.— помір- 
ноконтинентальний. Річкова систе¬ 
ма розгалужена; річки короткі, 
повноводні, порожисті. Багато 
озер. Схили до вис. 900—1100 м 
на Пд. і 300—500 м на Пн. вкриті 
лісами з ялини й сосни, вище — 
пояс березового рідколісся, гірсь¬ 
ка тундра та луки. 

М. С. Кожуріна. 

скандінавські мбви — пів- 
нічна підгрупа германської гру¬ 
пи індоєвроп. сім’ї мов. Включає 
сучасні датську, шведську, нор¬ 
везьку, ісландську та фарерську 
мови. Датська й шведська мови, 
які історично належать до сх.-скан¬ 
дінавських мов, мають багато по¬ 
дібних рис. Ісландська й фарерсь- 
ка, ЯКІ історично належать до 
зх.-скандінавських мов, також 
близькі одна до одної, вони відзна¬ 
чаються великою архаїчністю гра¬ 
матичної будови й лексики. Нор¬ 
везька займає проміжне станови¬ 
ще. Найважливіші риси С. м., 
якими вони відрізняються від ін. 
германських мов: у фонетиці — 
відпадіння початкового З, відпа¬ 
діння \V перед лабіалізованими 
голосними; в граматиці — наяв¬ 
ність суфіксованого означеного 
артикля і дієслівних форм, що ут¬ 
ворилися внаслідок суфіксації зво¬ 
ротного займенника. Найдавніші 
писемні пам’ятки, в яких відобра¬ 
зились особливості С. м., належать 
до 9—11 ст. (див. Ругш). У 12— 
13 ст. в Скапдінавії поширилося 
латинське письмо. 
Літ.;Стеблин-Каменскітй М.И. Исто- 
ріія скандпнавских язьткоп. М.— Л., 
1953; Вессен 3. Скаїїдіиіапские язи¬ 
ки. Пер, со швед. М., 1949._ 

їм /■ Стсблін-Камснський.^ 
СКАНУ ВАННЯ (від англ. ясап 
розглядати)— 1)Втехніці — 
кероване просторове переміщення 
за певним законом світлового або 
ін. променя чи пучка заряджених 
частинок, при якому послідовно 
«переглядається», задана зона про¬ 
стору або поверхня спостережува¬ 
них об’єктів. С. світлового проме¬ 
ня застосовується в системах оп¬ 
тичної обробки інформації, С. 
радіолокаційного променя (при 
коловому огляді місцевості) — на 
радіолокаційних станціях. В еле- 
ктроннопро.меневих трубках і 
растрових електронних мікроско¬ 
пах використовують С. (оббіган- 
ня) електронного пучка, який ство¬ 
рює зображення. Розрізняють С. 
за допомогою мехапіч. і немеханіч. 
.^[Столів. Мехапіч. С. грунтується 
на куювому переміщенні випромі¬ 
нюючих пристроїв, немеханіч. С. 
променя — на електричному керу¬ 
ванні деякими елементами нерухо¬ 
мого випромінюючого пристрою 
або керуванні властивостями сере¬ 
довища, в якому промінь поширю¬ 
ється. С. пучка заряджених части¬ 
нок зумовлюється дією на нього 
змінного електричного або магніт¬ 
ного поля. 2) В радіобіо¬ 
логії — дослідження розподілу 
радіоактивни.х препаратів, введе¬ 
них в організм людини або тварин 
з діагностичною, лікувальною ме¬ 
тою або для дослідження. С. про¬ 
водять за допомогою сканерів — 
приладів, що містять рухомий 
детектор гамма-випромінювання 

{сцинтиляційні лічильники) і си¬ 
стему перетворення електр. сигна¬ 
лу на світловий з наступною 
реєстрацією зображення. В клі- 
ніч. практиці застосовують для 
дослідження печінки, легень, ни¬ 
рок, щитовидної залози, спинного 
1 головного мозку, лімфатичної 
системи тощо. Сканограми нор¬ 
мально функціонуючих органів 
мають чіткі характерні для них 
форми і певні розміри. За допомо¬ 
гою С. можна судити про положен¬ 
ня, форму, розміри і характер 
внутр. структури досліджуваного 
органу, його функціональний стан, 
наявність уражень. 
СКАНЬ — один з видів ювелір¬ 
ної техніки; худож. вироби з тон¬ 
кого золотого, срібного чи мідно¬ 
го дроту (гладкого або звитого 
в мотузочки) у вигляді ажурних 
або напаяних на металевий фон ві¬ 
зерунків. С. поєднують із зерню та 
вліаллю. Те саме, що й філігрань. 

М. К. Пономаренко. Набір чарок. 
Метал, скань, корали, сріблення, 
золочення. 1974. 

СКАПОЛГТ (від лат. 5сари5 — 
стебло і грец. ХіОоц — ка.мінь) — 
мінерал к.часу силікатів. (КаСа)^ 
[А1 (Зі, АІ) 5І20„]з (СізСОз). є 
мінеральним видом, хім. склад 
якого являє собою суміш маріа- 
літу Ка4[А15ізОя]зС1 і мейоніту 
Са4[АІ25І20д]зС0з. Сингонія тет¬ 
рагональна. Густина 2,55—2,65. 
Твердість 6—6,5. Колір білий, 
жовтий, зелений, бурий; безбарв¬ 
ний. Блиск скляний. С. має від¬ 
міни: маріаліт, дипір, міцоїііт, 
мейоніт, главколіт. У Рад. Союзі 
родовища С. є в РРФСР (Урал, 
Прибайкалля), на Україні (Ук¬ 
раїнський щит), за рз'бсжсм — у 
Фінляндії, Норвегії, Канаді, Ма¬ 
дагаскарі. С. одержують і штучно. 
Використовують як виробне ка¬ 
міння. 
СКАРАБЕЙ (ЗсагаЬаеиз) — рід 
жуків підродини гнойовиків. Тіло 
(довж. до 50 мм) чорне, слабо бли¬ 
скуче. Перша пара ніг без лапок, 
лапки 2-ї і 3-ї пар з довгими волос¬ 
ками. Лицьовий щиток і зовн. край 
голінок першої пари ніг з зуб¬ 
цями. Живляться гноєм тварин, 
з якого попередньо скачують куль¬ 
ки. В роді прибл. 7 видів, поши¬ 
рених переважно в Південній Єв¬ 
ропі, Північній Африці, Малій і 
Передній Азії. 
В СРСР — 5—6 видів, зокрема 
в УРСР — 2, у т. ч. й відомий С. 
священний (3. засег), який 
у Старод. Єгипті був предметом 
культу (в тому, як саме жуки ко¬ 
тять кульки, вбачали прообраз ру¬ 
ху Сонця); зображення жука ви¬ 
користовувались як амулети, при¬ 
краси тощо. Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Жуки. 

І. К. Загайкевич. 

скарАйніс Олег Юлійович 
(Скарайн; н. 5.УІП 1923, с. Фінько- 
во, тепер Калінін. обл.) — латис. 
рад. скульптор. В 1952^58 нав¬ 
чався в АМ Латв. РСР у Ризі у 
Т. Залькална. Твори: портрет фіз¬ 
культурника (1956), композиції 
«Слава сонцюі» і «Латиські стріль¬ 
ці» (обидві — 1958); брав участь 
у створенні меморіального ансамб¬ 
лю Пам’яті жертв фашист, терору 
в Саласпілсі (1961—67, у співавт.); 
пам’ятник партизанам на межі 
трьох братніх республік — Латв. 
РСР, БРСР і РРФСР (1968), та 
ін. Ленінська премія, 1970. 
СКАРБ — закопані в землю, заму¬ 
ровані або приховані ін. способом 
гроші (золоті й срібні монети різ¬ 
них часів, рад. та іноземна валюта) 
або цінні предмети (дорогоцінне 
каміння, перлини, дорогоцінні ме¬ 
тали в зливках, виробах і ломі), 
власник яких у силу закону 
втратив на них право або його 
особу не можна встановити. С. вва¬ 
жаються й цінності, що мають 
музейне значення. Відповідно до 
рад. закону (в УРСР — ст. 140 
ЦивК УРСР) С. стає власністю 
Рад. д-ви з часу його виявлення і 
підлягає здачі фінанс. органові 
відповідної місц. Ради нар. депу¬ 
татів. (Зсобі, яка виявила С. і зда¬ 
ла його добровільно фінанс. орга¬ 
нам, видається винагорода в роз¬ 
мірі 25% вартості зданих цінностей 
не пізніше місяця після здачі. 
Винагорода не виплачується, якщо 
розкопки або пошуки входили в 
коло службових обов’язків даної 
особи (напр., члена археол. ек¬ 
спедиції). Присвоєння С. є одним 
із злочинів проти соціалістичної 
власності. А. М. Савицька. 
СКАРЖЙНСЬКИИ Віктор Пет¬ 
рович (1787—1861) — один з пісь 
нерів і пропагандистів степового 
і полезахисного лісорозведення на 
Україні. Поблизу Вознесенська 
(тепер Микол, обл.) мав маєток 
«Трикрати», де організував передо¬ 
ве на той час г-во з поліпшеними 
сівозмінами. Застосував зрошен¬ 
ня лучних угідь. Заклав помоло¬ 
гічний сад (221 сорт), дендрарій 
(281 вид) з плантацією шовкови¬ 
ці при ньому (150 га) і плодовий 
сад з виноградником (100 га). Ор¬ 
ганізував лісові розсадники і роз¬ 
робив агротехніку вирощування 
садивного матеріалу стосовно до 
степових умов. 
СКАРЖЙНСЬКИЙ Всеволод Іго¬ 
рович [н. 24.ХІІ 1916 (6.1 1917), 
Полтава] — укр. рад. геолог, док¬ 
тор геолого-міїїералогічних наук 
(з 1972). Член КПРС з 1944. 
Закінчив Київ, ун-т (1941). З 1953 
працював викладачем Дніпроп. 
гірничого ін-ту (1959—62 — зав. 
кафедрою). У 1965—68 — зав. 
відділом ІН-ТУ геологічних наук 
АН УРСР, 1969—76 — Ін-ту гео¬ 
хімії і фізики мінералів АН УРСР. 
З 1976 — зав. кафедрою Київ, 
ун-ту. Осн. праці — з питань зако¬ 
номірностей утворення й розміщен¬ 
ня рудних родовищ України, роз¬ 
робки наук, основ їхнього прогно¬ 
зування і розшуків, методики 
складання металогенічних (див. 
Металогенія) карт. Держ. премія 
УРСР, 1973. В. М. Палій. 
скарифікатор — машина для 
передпосівної обробки насіння 
(див. Скарифікація насіння) од- 
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СКАРИФІКАЦІЯ 
НАСІННЯ 

Скарифікатор СС-0,5. 

Скати. Скат шипува¬ 
тий, або морська лиси¬ 
ця, та його яйце 

Напівжорсткий 
скафандр космонавта 
орбітальної станції 
«Салют-6» (беч ювніш- 
ньої захисно' оболонки 
з екранно-вакVVмною 
теплоізоляцією )• 
1 — герметичний шолом: 
2 — автономна система 
життєзабезпечення. 
3 — пульт керування 
і контролю: < — регуля¬ 
тор режимів тиску в 
скафандрі: З — м’яка 
частина скафандра: 6 — 
жорсткий корпус ска¬ 
фандра — кіраса: 7 — 
ЗСУВНИЙ світлофільтр. 

НО- і багаторічних трав з метою під¬ 
вищення їхньої польової схожос¬ 
ті. В СРСР, у т. ч. на Україні, 
використовують^ С. стаціонарний 
СС-0,5 (мал.). Йогоосін. вузли: ра¬ 
ма, робоча камера зі скарифікую- 
чими поверхнями, робочий вал 
з дисками-розкидачами, камера 
для відстоювання з вентилятором, 
завантажувальний бункер з меха¬ 
нізмом регулювання, електродви¬ 
гун потужністю 1,7 кВт з варіа¬ 
тором і транспортер готового насін¬ 
ня. Працює С. за принципом роз¬ 
кидання насіння під діянням від¬ 
центрової сили. Герметичність обо¬ 
лонки насіння порушується, коли 
вона б’ється об скарифікуючу по¬ 
верхню камери. Продуктивність 
на скарифікації насіння конюши¬ 
ни — 500 кг за годину. 

С. О. Карпенко. 
скарифікація насГння (лат. 
зсагіїісаііо — насікання) — штуч¬ 
не поверхневе ушкодження обо¬ 
лонки насіння для кращого вби¬ 
рання ним вологи, необхідної для 
набухання та проростання. Скари¬ 
фікують насіння конющини, лю¬ 
церни, буркуну та ін. рослин, у 
яких насіння має в оболонці важ- 
копроникний для води палісадний 
(див. Палісадіш тканина) шар клі¬ 
тин і тому повільно проростає. В 
результаті С. н. підвищується 
польова схожість насіння, з’явля¬ 
ються дружні сходи, що підвищує 
врожай. Для С. н. застосовують 
машини — скарифікатори. 
СКАРЛАТЙНА (італ. $саг1аШпа, 
від зсагіаііо — яскраво-червоний) 
— гостра інфекційна хвороба, пе¬ 
реважно дитячого віку, що ха¬ 
рактеризується заг. інтоксика¬ 
цією, ангіною, підвищенням т-ри 
тіла, дрібнокрапковим висипом. 
Тепер більшість дослідників вва¬ 
жає, що в етіології і патогенезі 
С. виняткову роль відіграють ге¬ 
молітичні стрептококи групи А. 
Джерелом інфекції є хвора люди¬ 
на і бактеріоносії. Максимум зах¬ 
ворювань на С. спостерігається в 
осінньо-зимовий період, переваж¬ 
но хворіють діти 2—7 років. Ін¬ 
фекція передається повітряно-кра¬ 
пельним шляхом (при кашлі, 
чханні хворого) або через різні 
предмети (іграшки, книги, посуд). 
Тривалість інкубаційного періоду 
від 2 до 7 днів. Клінічні прояви 
С. дуже різноманітні. Бувають лег 
кі атипові форми С., які схожі 
на звичайні ангіни, та тяжкі ток- 
сико-септичні форми С. Захворю¬ 
вання, як правило, починається 
гостро: настає загальне нездужан¬ 
ня, т-ра тіла підвищується до 39— 
40®, з’являється головний біль, 
біль при ковтанні, блювання, зів 
стає яскраво-червоним, іноді бу¬ 
ває марення. Обличчя хворого 
червоніє (блідими лишаються міс¬ 
ця навколо рота і підборіддя). 
Наприкінці першої або на другу 
добу з’являється дрібнокрапковий 
скарлатинозний висип на шиї, 
грудях і спині, потім висипання 
поширюється на обличчя, внутріш¬ 
ні поверхні кінцівок. Тримається 
висип від кількох годин до 6—8 
днів. Гарячка в середньому триває 
6—8 днів і досягає максимуму в 
період найбільшого висипання. На 
початку другого тижня на місцях 
висипання починається лущення, 
яке може тривати 2—З тижні. Мож¬ 

ливі ускладнення: лімфаденіти, 
отити, нефрити, токсичний міо¬ 
кардит тощо. Характерним для С. 
є повернення (рецидив) захворю¬ 
вання. 
Лікування: антибіотики; ан¬ 
титоксична скарлатинозна сиро¬ 
ватка. Хворого обов’язково ізолю¬ 
ють не менще як на 10 днів, при 
тяжкій формі скарлатини дітей 
госпіталізують. Для здорових ді¬ 
тей, що були в контакті з хворим 
на С., установлюється карантин 
на 12 днів. 
СКАРН (швед, зкагп, букв.— на¬ 
гар) — метасоматична гірська по¬ 
рода, що утворилася внаслідок ді¬ 
яння високотемпературних флюї¬ 
дів або розчинів у зоні взаємодії 
алюмосилікатних магм з карбо¬ 
натними породами. У С. нерідко 
нагромаджуються рудні мінерали, 
утворюючи т. 3. скарнові, або 
контактові родовища заліз., мід¬ 
них та поліметалевих руд. 
СКАРРбН (Зсаггоп) Поль (4.УІІ 
1610, Париж — 7.x 1660, там же) 
— франц. письменник. «Збірни¬ 
ком бурлескних віршів» (1643) та 
поемою «Тіфон, або Гігантомахія» 
(1644), у якій жартівливо змальо¬ 
вано боротьбу титанів з богами, 
виступив як зачинатель жанру 
бурлеску у франц. л-рі. Автор 
віршованих памфлетів проти кар¬ 
динала Дж. Мазаріні («Мазаріна- 
ди», 1649) і ліричних віршів. З 
поеми С. «Перелицьований Вер- 
гілій» (1648—52) почалася європ. 
літ. традиція комічної переробки 
Вергілієвої «Енеїди», в укр. л-рі 
успадкована І. Котляревським. У 
«Комічному романі» (1651—57) — 
з життя мандрівних акторів, що 
приніс йому широке визнання, і 
в комедіях «Жодле, або Хазяїн- 
слуга» (пост. 1645, вид. 1646) та 
ін. особливо відчутні гуманістичні 
тенденції. Творчості С. притаман¬ 
ний побутовий реалізм і демокра¬ 
тичність. 
Те.: Укр. перекл.— [Вірші]. В 
кн.: Сузір’я французької поезії, т. 1. 
К., 1971; Рос. перек л.— Коми- 
ческий роман. М.— Л., 1934; Трагико- 
мические новелльї. Л., 1938; Комедии. 
М.. 1964. Б. Б. Бунии-Ремізов, 

І А. А. Розанова.\ 

СКАТ — похила підземна гірнича 
виробка, що не має безпосередньо¬ 
го виходу на поверхню і призначе¬ 
на для спускання сипких вантажів 
(корисних копалин, пустої породи 
тощо) під дією власної ваги. Крім 
вантажного, С. має ходове відді¬ 
лення зі сходами (для огляду і 
ремонту, пропускання застрягло¬ 
го матеріалу). 
скатерка — текстильний виріб 
ДЛЯ покриття столу. С. здебільшо¬ 
го оздоблена витканим, вишитим 
або розписним орнаментом (див. 
Вишивка, Тканини художні). По¬ 
ширена в усіх країнах світу як 
виріб худож. нар. ткацтва, а також 
текстильної промисловості. Іноді 
поряд з вишивкою оздоблюється і 
мереживом. На Україні для по¬ 
криття столу використовують 
також ткані й вишиті настільники 
(вужчі за скатерку — по ширині 
дошки стола). 
СКАТИ (Ваіоісіеі) — підряд (за 
деякими авторами — ряд або над- 
ряд) риб. Тіло здебільшого сплю¬ 
щене в спинно-черевному напря¬ 
мі. Ловж. до 5 м (пилкорил), щи- 

рина до 7 м, маса до 500 кг, іноді 
2,5 т. Шкіра гола, вкрита шипика¬ 
ми або колючками. Скелет хря¬ 
щовий. Зяброві щілини містять¬ 
ся на черевній стороні. Грудні 
плавці надзвичайно розвинуті, 
зростаються з головою, спинні 
(якщо вони є) містяться на задній 
частині тіла, здебільшого на хвос¬ 
ті, підхвостового плавця немає. 
Електричні скати мають еле¬ 
ктричні органи. Більшість С. жи- 
вородящі, є і яйцекладучі. Жив¬ 
ляться рибою, а також дрібними 
донними безхребетними. Відомо 
10 (15) родин (300—340 видів), 
поширених у тропічних і субтро¬ 
пічних морях, частина — в помір¬ 
них і холодних водах, деякі жи¬ 
вуть у річках ГІД. Америки; в 
СРСР (Баренцове, Біле, Чорне, 
Азовське та далекосхідні моря) 
поширені представники 2 родин 
(понад 10 видів); у водах УРСІ^ — 
С. шипуватий, або мор¬ 
ська лисиця (Ка]а сіауаіа), 
і хвостокол. Деякі С.— об’єкти 
промислу (використовують м’ясо, 
з печінки одержують технічні 
жири). Викопні рештки відомі з 
верхньої юри. 
СКАУТЙЗМ (від англ. зсоиі — 
розвідник) — одна з поширених 
систем бурж. позашкільного ви¬ 
ховання, яка є основою діяльнос¬ 
ті дитячих і юнацьких орг-цій. 
Останні мають певною мірою воє¬ 
нізований характер. Мета С.— ви¬ 
ховання молодого покоління в ду¬ 
сі вірності ідеалам бурж. суспіль¬ 
ства. Перші скаутські орг-ції ви¬ 
никли 1907 в Англії; пізніше по¬ 
ширились в ін. країнах світу. В 
Росії виникли 1909. На 2, З і 4-му 
з’їздах комсомолу (1918—20) прий¬ 
нято рішення про розпуск скаут¬ 
ських груп, вироблено курс на 
створення дит. організації нового, 
комуністичного типу. 
скафандр [франц. зсарЬапсІ- 
ге, від ірец. ахафл — човен і 
ауцр (ауорб^) — чоловік] — ін¬ 
дивідуальне герметичне споря¬ 
дження людини, що забезпечує 
її життєдіяльність та працездат¬ 
ність у середовищі, яке різко від¬ 
різняється від земного: у стра¬ 
тосфері, космічному просторі, на 
небесних тілах, під водою. Розріз¬ 
няють С. аварійно-рятувальні, кос¬ 
мічні та водолазні. Аварійно-ря¬ 
тувальними С. користуються при 
порушенні герметичності кабіни 
літального апарата, при ката¬ 
пультуванні (див. Катапульта) на 
великій висоті та значній швид¬ 
кості польоту, в разі приводню¬ 
вання. Складові частини такого 
С.— верх, одяг, шолом (з маскою 
або без неї), вентилююча система 
(розімкнена чи замкнена, або ре¬ 
генераційна), теплозахисний кос¬ 
тюм, знімні рукавички й взуття. 
Космічні С. (м’які, напівжорсткі, 
жорсткі) призначені для роботи 
космонавтів поза кабіною косміч¬ 
ного корабля, на поверхні небес¬ 
них тіл. С. такого типу (мал.) 
складається в осн. з верх, одягу, 
силової і герметичної оболонок, 
герметичного шолома (із спец. 
світлофільтром), вентилюючого і 
протиметеорного костюмів, систе¬ 
ми охолодження. Космічні С. 
оснащують пристроями для радіо¬ 
зв’язку, дозиметричними прилада¬ 
ми (див. Дозиметрія). У деяких 
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С. Є пристрої ДЛЯ автономного 
пересування, орієнтації і стабілі¬ 
зації положення космонавта. Во¬ 
долазні С., що є частиною водолаз¬ 
ного спорядження (див. Водолаз¬ 
на справа)^ бувають жорсткі (з ме¬ 
талу), м’які (металевий шолом 
і костюм з прогумованої тканини) 
і легкі (гумовий шолом-маска і 
костюм з тонкої прогумованої тка¬ 
нини). Див. також Гідрокомбіне¬ 
зон. В. Г. Денисов. 
СКАЧКб Анатолій Євгенович 
(1879—1941) — учасник громадян¬ 
ської війни на Україні. Член Ко¬ 
муністичної партії з вересня 1917. 
Н. в Полтаві в сім’ї землеміра. 
Після закінчення Моск. межового 
ін-ту 1900—06 працював топогра¬ 
фом у Терській обл., вів революц. 
роботу, був заарештований. У 
1906—09—в еміграції (Швейцарія). 
Учасник 1-ї світової війни, з жовт¬ 
ня 1917 — виборний командир 
Тираспольського полку. З квітня 
1918 був редактором військ, газ. 
чИзвестия Наркомвоен» і зав. 
військ, відділом «Известий ВЦИК». 
У кін. 1918 — нач. оперативного 
відділу штабу Укр. Рад. армії. 
З лютого 1919 — команд, групою 
військ Харків, напряму, потім — 
команд. Другою Українською ра¬ 
дянською армією. З 1920 — на 
державній роботі. Автор праць 
з питань військового будів¬ 
ництва. 
СКВЕР (англ. 5яиаге, букв.— квад¬ 
рат)— ділянка зелених насаджень 
в населеному пункті. С. відіїрає 
декоративну роль в архіт. ансамблі, 
використовується для короткочас¬ 
ного відпочинку. Розміри і форма 
С. залежать від навколишньої за¬ 
будови. По периметру С. створю¬ 
ють огорожі (кам’яні, металеві, де¬ 
рев’яні) або обсаджують чагарни¬ 
ком. У С. встановлюють статуї, 
фонтани, вази тощо. Див. також 
Садово-паркове мистецтво. 
СКВЕРІ Михайло Петрович 
[8 (20).ХІ 1856, Одеса — 13.Х 
1924, там же] — рос. революціонер. 
Брав участь в діяльності <Півден- 
норосійського союзу робітників^. 
У січні 1876 був заарештований і 
після суду в травні 1877 засланий 
в Тобольську губ. В 1884 С. повер¬ 
нувся до Одеси, де організовував 
робітн. б-ки, недільні школи, лі¬ 
карняні каси. В 1907— один з орга¬ 
нізаторів Всерос. з’їзду вчителів. 
За Рад. влади працював у Одес. 
публічній б-ці та архіві, співро¬ 
бітничав у журн. <Каторга и 
сшлка>. 
СКВЙРА — місто Київ. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Сквирці 
(бас. Дніпра). Залізнична станція. 
Вперше згадується в писемних дже¬ 
релах 1390, коли С. була під вла¬ 
дою феод. Литви. Після Люблінсь¬ 
кої унії 1569 С. захопила шляхет. 
Польща. В 1616 С. надано магде¬ 
бурзьке право. Під час визволь¬ 
ної війни українського народу 
1648—54 С. було визволено сел.- 
козац. військом. За Лндрусівським 
перемир'ям 1667 С. відійшла до 
шляхет. Польщі. Поблизу С. 1736 
діяли гайдамацькі загони на чолі 
з М. Гривою та І. Жилою, під час 
Коліївщини (1768) — гайдамацькі 
загони, керовані М. Швачкою, А. 
Журбою, С. Плиханенком. Після 
2-го поділу Польщі (1793) С. у 
складі Правобережної України 

возз’єднано з Росією. Рад. владу 
в С. встановлено в кін. січня 1918. 
Того самого року вибухнуло Сквир- 
ське збройне повстання 1918 про¬ 
ти нім. окупантів і гетьманців. 
З 1938 С.— місто. Підчас Великої 
Вітчизн. війни в період нім.- 
фашист. окупації С. (14.УП 1941— 
29.XII 1943) в місті з серед. 1943 
діяв підпільний райком партії, в 
районі — партизан, загони. 
У місті — з-ди: сироробний, «Сан- 
техвироби», прод. товарів, плодо¬ 
консервний та цегельний; швейна 
ф-ка, трикотажний цех Київ, 
трикотажної ф-ки ім. Р. Люксем¬ 
бург, райсільгосптехніка, райсіль- 
госпхімія, комбінат побутового об¬ 
слуговування. Н.-д. станція се¬ 
лекції і насінництва овочевих 
культур Уіф. н.-д. ін-ту овочів¬ 
ництва і оаштанництва. 2 про- 
фес.-тех. уч-ща, 5 заг.-осв., ми¬ 
стецтв та спортивна школи. Буди¬ 
нок культури, 5 клубів, кінотеатр, 
6 бібліотек. У С. жив і^працював 
укр. рад. селекціонер Й. Я. Ма- 
гомет. На початку 60-х рр. 19 
ст. тут проводив освітню роботу 
Т. Р. Рильський. 
СКВЙРСЬКЕ ЗБРбЙНЕ ПОВ¬ 
СТАННЯ 1918 — збройний виступ 
трудящих Сквирського повіту 
Київ. губ. проти нім. окупантів і 
гетьманців. Було складовою час¬ 
тиною повстання, що почалося в 
серпні 1918 за наказом Всеукра¬ 
їнського Центрального Військово- 
Революційного Комітету. С. з. п. 
почалося 7.VIIІ виступом селян 
с. Самгородка, які роззброїли 
загін державної варти. Повстан¬ 
ня швидко охопило майже всю 
пд. і зх. частини повіту. Вночі 
проти ІО.УПІ повстанці захопили 
околиці м. Сквири. 12.УІП побли¬ 
зу с. Соколового Броду відбув¬ 
ся бій між 1,5-тисячним загоном 
повстанців і нім. військами. В се¬ 
ред. серпня повстанці захопили 
містечко Володарку. На той час 
сили повстанців налічували бл. 
5 тис. чол. з кіннотою і артилерією 
(6 гармат). Окупанти оголосили у 
Сквирському повіті стан облоги 
і кинули проти повстанців значні 
військ, сили, що змусило повста¬ 
лих відступити в ліси. 
СКВЙРСЬКИЙ РАЙбН — упд- 
зх. частині Київ. обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1923. Площа бл. 1 тис. 
км^. Нас. 55,0 тис. чол. (1982). У 
районі — 48 населених пунктів, 
підпорядкованих міській та 25 

сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — м. Сквира. С. р. розташо¬ 
ваний у межах Придніпровської 
височини. Корисні копалини: гра¬ 
ніти, глини, каолін, піски. Річки 
бас. Дніпра — Кам’янка, Роста¬ 
виця, Сквирка, Березанка (прит. 
Росі). Грунти в основному чорно¬ 
земні й темно-сірі опідзолені. Ле¬ 
жить у лісостеповій зоні. Ліси 
(сосна, вільха, дуб, лина, граб) 
займають 5 тис. га. Підприємства 
харч., легкої та маш.-буд. і мета- 
лообр. пром-сті (сквирські сиро¬ 
робний, прод. товарів, плодокон¬ 
сервний, «Сантехвироби» з-ди, 
швейна ф-ка). Комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Сквира). 
Провідним у землеробстві є виро¬ 
щування зернових культур (озима 
пшениця, ячмінь, кукурудза) і 
цукр. буряків, у тваринництві — 
мол.-м’ясне скотарство, свинарст¬ 
во. Площа с.-г. угідь 1981 станови¬ 
ла 76,3 тис. га, у т. ч. орні землі — 
71,7 тис. га. У С. р.— 18 колгоспів, 
З радгоспи, 2 міжгосп. підприєм¬ 
ства (продукція птахівництва та 
риба), н.-д. станція селекції і на¬ 
сінництва овочевих культур Укр. 
н.-д. ін-ту овочівництва і баш¬ 
танництва (Сквира), райсільгосп¬ 
техніка, райсільгоспхімія. Заліз¬ 
нична ст. Сквира. Автомоб. шляхів 
— 278 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 256 км. У районі — 2 про- 
фес.-тех. уч-ща, ЗО заг.-осв., мис¬ 
тецтв та спортивна школи; 45 лік. 
закладів, у т. ч. 6 лік^ень. 46 
будинків культури і клуоів, кіно¬ 
театр, 42 кіноустановки, 48 б-к, 
краєзнавчий музей (с. Шамраїв- 
ка). У с. Оріховці С. р. народився 
укр. рад. письменник М. Я. За- 
руоний, у с. Пустоварівці — Укр. 
рад. хірург І. М. Ігценко. У С. р. 
видається газ. чЛенінська правда» 
(з 1930). В. Ф. Осипенко. 
СКВОРЦОВ Борис Дмитрович 
(н. 15.x 1928, Хабаровськ) — укр. 
рад. скрипаль, засл. арт. УРСР 
(з 1973). Член КПРС з 1954. У 
1952 закінчив Київ, консервато¬ 
рію. З 1953 — у складі струнного 
Квартету імені М. В. Лисенка 
(2-а скрипка). Держ. премія УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка, 1977. 
СКВОРЦбВ-СТЕПАНОВ Іван 
Іванович [справжнє прізвище — 
Скворцов, літ. псевдонім — І. 
Степанов; 24.11 (8.ПІ) 1870, Бого- 
родськ, тепер м. Ногінськ Моск. 
обл.— 8.x 1928, Сочі] — рад. 
держ. і парт, діяч, публіцист, істо¬ 
рик, економіст. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1896. Н. в сім’ї дрібно¬ 
го службовця. 1890 закінчив Моск. 
учительський ін-т. У революц. ру¬ 
сі з 1891. Не раз зазнавав арештів, 
був на засланні. Учасник револю¬ 
ції 1905—07 в Москві. Під час Ве¬ 
ликої Жовтн. соціалістичної рево¬ 
люції — член Моск. військ.-рево¬ 
люц. к-ту, нарком фінансів у скла¬ 
ді першого Рад. уряду. З 1919 — 
на наук, і видавничій роботі, зо¬ 
крема 1925—27 — відповідальний 
редактор чИзвестий», одночасно 
з 1926 — директор Ін-ту Леніна 
при ЦК ВКП(б). Один з редакто¬ 
рів чБольшой Советской Знцикло- 
педии». На XIV—XV з’їздах пар¬ 
тії обирався членом ЦК ВКП(б). 
Був членом ВЦВК і ЦВК СРСР. 
Автор праць з питань історії, еко¬ 
номіки, наук, атеїзму. Переклав 
рос. мовою чКапітал» К. Маркса. 

СКВОРЦОВ- 
СТЕПАНОВ 

І. І. Скворцов- 
Стеаанов. 
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СКЕЛЕТ 

Скереда сибірська. 
Загальний вигляд рос¬ 
лин і квітка. 

Похований на Красній площі в 
Москві біля Кремлівської стіни. 

Г. В. Стрельський. 
С К Е Л £Т (від грец. акєХєхбе, 
букв.— висохлий), кістяк —сукуп¬ 
ність міцних опорних або захисних 
утворів тіла тварин і людини. 
Розрізняють зовнішній і внутріш¬ 
ній С. Зовнішній С. власти¬ 
вий деяким одноклітинним, а з 
багатоклітинних — лише безхребет¬ 
ним тваринам. У одноклітинних 
зовн. С. складається з органічних 
речовин (часто просякнутих мі¬ 
неральними солями), що виділя¬ 
ються зовн. шаром протоплазми. 
У безхребетних зовн. С. є похід¬ 
ним ектодерми і представлений 
вапнистою черепашкою (кишечно¬ 
порожнинні, шестипроменеві ко¬ 
рали, багатощетинкові черви, пле¬ 
чоногі, молюски), хітиновою кути¬ 
кулою (комахи) або хітиновою 
кутикулою, просякнутою вапном 
(ракоподібні). М’язи і внутрішні 
органи безхребетних прикріплю¬ 
ються до внутрішньої поверхні С. 
Внутрішній С. властивий 
усім хребетним та деяким безхре¬ 
бетним (напр., губкам, корало¬ 
вим поліпам, голкошкірим) тва¬ 
ринам. У безхребетних внутр. С. 
слабо розвинений і являє собою 
систему багатоклітинних перети¬ 
нок і сполучнотканинних утворі® 
з щільними роговими, вапновими 
або кременевими голками. Лише 
у головоногих молюсків С. пред¬ 
ставлений хрящовими елементами, 
які захищають нервові вузли, очі, 
органи слуху, рівноваги тощо. У 
більшості представників хребетних 
внутр. С. є похідним ентодерми 
і мезодерми. Разом з соматичною, 
або т. 3. поперечносмугастою, мус¬ 
кулатурою внутр. С. є осн. скла¬ 
довою частиною локомоторної си¬ 
стеми (див. Локомоція), а разом 
з мускулатурою, шкірою та деяки¬ 
ми її похідними (роговими і кіст¬ 
ковими утворами) замикає порож¬ 
нини тіла. Внутр. С- у безчереп¬ 
них (напр., ланцетник) представле¬ 
ний хордою] у всіх ін. хребетних 
хорда доповнюється похідними ме¬ 
зодерми, і С. послідовно заміню¬ 
ється перетинчастим, сполучно¬ 
тканинним або кістковим; у назем¬ 
них форм хорда існує лише на 
стадії зародкового розвитку] все 
більше зростає питома вага кістко¬ 
вої тканини. Починаючи з череп¬ 
них тварин осьовий С. тіла хордо¬ 
вих має ознаки метамерії і допов¬ 
нюється С. голови — черепом. 
У водних форм С. складається з 
осьового С. (тулуб і хвіст), С. 
голови. С. плавців (парних і не¬ 
парних); у наземних тварин — з 
осьового С. (шийний, грудний, по¬ 
перековий, крижовий та хвостовий 
відділи), С. голови та С. грудних і 
тазових кінцівок з підвішуючими 
плечовим поясом і тазовим поя¬ 
сом. До грудного відділу, крім 
хребців, що являють обов’язкову 
складову частину всього осьового 
С., входять ребра і грудна кістка. 
Крижові хребці у наземних хре¬ 
бетних, як правило, зростаються, 
утворюючи крижову кістку. Кіль¬ 
кість хребців, а також ін. елемен¬ 
тів С., як і ступінь їх розвитку, 
зумовлюються їх функцією. Так, 
у безногих рептилій (напр., змій) 
кількість тулубових хребців дося¬ 
гає 400. 

У людини С. становить ‘/з—*/? 
частину маси тіла (у дітей — біль¬ 
ше). Складається гол. чин. з кіст¬ 
кової тканини. Залишки перетин¬ 
частого С. можна спостерігати у 
вигляді сполучнотканинної пере¬ 
тинки протягом 2 років життя (ті¬ 
м’ячко черепа дитини), а хрящові 
елементи С. зберігаються до 26 ро¬ 
ків. Осн. компонент С.— кістка. 
У С. налічують бл. 250 кісток (ра¬ 
зом із зубами і слуховими кісточ¬ 
ками), з яких 204 кістки — парні. 
Осьовий С. представлений хреб¬ 
том. У черепі людини налічується 
55 кісток (більшість — парні). Мо.з- 
ковий відділ розвинений сильні¬ 
ше від вісцерального (лицьового). 
Верхня кінцівка разом з плечовим 
поясом складається з 64 кісток і 
прикріплюється до тулуба; лопат¬ 
ка з допомогою мускулів, ключи¬ 
ця — одним кінцем сполучається 
з грудною кісткою за допомогою 
суглоба. Це забезпечує велику ру¬ 
хомість верхньої кінцівки як орга¬ 
ну праці. Нижня кінцівка разом 
з тазовим поясом теж складається 
з 64 кісток. Тазовий пояс, утворе¬ 
ний шляхом зростання З парних 
кісток, забезпечує надійнішу опору 
для нижньої кінцівки, яка є осн. 
пасивним компонентом опорно-ру¬ 
хової системи тіла. Більша части¬ 
на маси тіла припадає на стегнову 
й великоголінкову кістки і внутр. 
край стопи нижньої кінцівки, на 
якій прикріплюється дуже розви¬ 
нена мускулатура, здатна утриму¬ 
вати тіло в вертикальному стані. 
Розміри усього С. та його окремих 
частин зумовлюють розміри тіла, 
а від співвідношення його частин 
залежать пропорції С. Розміри і 
пропорції С. мають значні консти¬ 
туційні, статеві та індивідуальні 
відмінності. С.— основа локомо¬ 
торної системи організму, депо мі¬ 
неральних солей; опосередковано 
(через кістковий мозок, що запов¬ 
нює порожнини кісток) С. бере 
участь у виконанні функції крово¬ 
творення та обміну речовин. Ано¬ 
малії С.— зайві ребра, шести- 
палість, хвіст тощо. Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 240—241. 

Л. О. Бабенко. 
СКЕЛЙСТІ ГбРИ — В сх. частині 
Кордільер Північної Америки, в 
межах Канади і США. Простяга¬ 
ються майже на 3200 км між 60 
і 32"* пн. ш., шир. до 700 км. 
Переважні висоти 3000—4000 м, 
найбільша — 4399 м (г. Елберт). 
За природними особливостями 
С. г. поділяють на дві частини. 
П і в н і ч н і С. г. (між 60 і 45® пн. 
ш.) характеризуються значною 
протяжністю хребтів і долин. П і в- 
денні С. г. розпадаються на 
систему коротких хребтів, розділе¬ 
них великими платоподібними ба¬ 
сейнами. С. г. складені гол. чин. 
з докембрійських кристалічних 
порід, які в сх. частині змінюються 
палеозойськими осадочними від¬ 
кладами. В С. г. бувають землетру¬ 
си. Є гейзери і термальні джерела 
(на плато Иєллоустон). Надра гір 
багаті на кам. та буре вугілля, ру¬ 
ди кольорових і рідкісних металів, 
нафту, золото, срібло тощо. С. г. 
розташовані у помірному та суб¬ 
тропічному поясах, клімат пере¬ 
важно континентальний. У горах 
беруть початок найбільші ріки 
Пн. Америки: Міссурі, Ріо-Гран- 

де, Колумбія, Колорадо та ін. 
Схили гір вкриті хвойними лісами 
(на Пн. до 1200—1500 м, на Пд. до 
3600 м), вище — субальп. та альп. 
луками, в улоговинах центр, і пд. 
частин С. г.— степова рослинність. 
В С. г. знаходиться відомий Йел- 
лоустонський національний парк. 

^ Г. Є. Гришанков. 
СК£ЛЬСЬКА печера — карсто¬ 
ва печера в Крим. обл. УРСР, у 
Кримських горах. Довж. 570 м. 
Складається з системи звужених 
лазів і великого залу завдовжки 
80 м, завширшки 10—18 м і заввиш¬ 
ки 10—15 м, розділеного колонами 
на окремі камери. Утворилася в 
тектонічній тріщині, заповненій 
вапняковими відкладами. У печері 
є підземні озера глиб, до 30 м, рі¬ 
вень яких під час паводків підні¬ 
мається до вис. 45—50 м. Виявле¬ 
но місцезнаходження викопних 
хребетних і багату печерну фауну. 

Ю. І. Шутпов. 
СКЕНА (грец. ант|V^1, букв.— на¬ 
мет) — одна з трьох основних 
частин давньогрецького театру (по¬ 
ряд з орхестрою та місцями для 
глядачів). Спочатку тимчасове 
приміщення, де переодягалися ак¬ 
тори, пізніше — місце, де відбу¬ 
валися вистави. Від С. походить 
слово сцена. 
СКЕПТИЦЙЗМ (від грец. акєяхі- 
к6^, букв. — той, хто дослід¬ 
жує) — філос. концепція, що під¬ 
дає сумніву можливість досто¬ 
вірного пізнання об’єктивного сві¬ 
ту. Як філос. доктрина виник у 
4—з ст. до н. е. в Стародавній Гре¬ 
ції. Його родоначальником був 
Піррон, найзначнішими представ¬ 
никами — Енесідем і Секст Емпі¬ 
рик. Античні скептики вказували 
на відносність людського пізнан¬ 
ня, на його формальну недоказо¬ 
вість. В епоху Відродження М. 
Монтень, П. Шаррон і П. Бейль 
використали С. для боротьби проти 
середньовічної схоластики та тео¬ 
логії. У 18 ст. в філософії Д. Юма 
та І. Канта С. було доведено до 
крайньої форми — агностицизму. 
Неможливість наук, пізнання дійс¬ 
ності відстоювали в сер. 19 — на 
поч. 20 ст. представники махізму, 
неокантіанства та ін. ідеалістич¬ 
них течій. В. 1. Ленін назвав мод¬ 
ний бурж. С. «мертвою і мертвля¬ 
чою схоластикою», зазначивши, що 
його класовий зміст — це «відчай у 
можливості науково розбирати су¬ 
часне, відмова від науки, намагання 
наплювати на всякі узагальнення, 
сховатися від усяких ,,законів“ 
історичного розвитку» (Повне зібр. 
тв., т. 25, с. 43). У сучас. бурж. 
філософії С. служить цілям бо¬ 
ротьби проти послідовного діалек- 
тико-матеріалістичного світогляду. 
«СКЕПТИЧНА ШКбЛА» — кри¬ 
тичний напрям у рос. бурж. істо¬ 
ріографії 1-ї пол. 19 ст. Засновник 
«С. ш.» — М. Т. Каченовський, до 
неї також належали С. М. Строєв, 
О. М. Бодянський, близьким до 
«С. ш.» був П. М. Строєв та ін. 
Представники «С. ш.» в своїх пра¬ 
цях критикували офіц. концепції 
дворянських істориків, особливо 
М. М. Карамзіна, вказували на 
необхідність порівняльно-істор. 
вивчення минулого Росії, критич¬ 
ного ставлення до джерел, перевір¬ 
ки автентичності їхнього тексту і 
аналізу змісту викладених у них 
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подій. Піддаючи сумніву правиль¬ 
ність положень дворянської істо¬ 
ріографії, представники «С. ш.» 
помилково поширювали своє скеп¬ 
тичне ставлення і на документаль¬ 
ну базу рос. істор. л-ри, вважаючи, 
що всі писемні джерела, які сто¬ 
суються Київ. Русі, виникли ніби¬ 
то далеко пізніше часу її існуван¬ 
ня, до того ж виключно під впли¬ 
вом іноз. творів і документів. На 
думку істориків «С. ш.», літопи¬ 
си 11—12 ст., <Руська правдам, 
<Слово о полку Ігоревім^ та. ін. 
давні пам’ятки не могли бути істор. 
джерелами при вивченні Київ. 
Русі, існування якої «С. ш.» від¬ 
носила до «легендарного періоду», 
коли не було ні д-ви, ні письменст¬ 
ва. Подальше наук, дослідження 
давнього періоду історії Росії 
спростувало ці висновки «С. ш.». 
Однак критика представниками її 
дворянсько-монархічної історіо¬ 
графії відіграла позитивну роль. 

В. Н. Котов. 
СКЕРЕДА (Сгеріз) — рід рослин 
родини складноцвітих. Одно-, 
дво- або багаторічні трави. В при¬ 
кореневій розетці, листки цілісні, 
стеблові — надрізані або перисто- 
роздільні. Квітки жовті, зібрані 
в кошики. Плід — сім’янка з чуб¬ 
ком з білих волосків. Понад 200 
видів, пошир, в Європі, Азії, Тро- 
піч. і Пд. Африці та Пд. Америці. 
В СРСР — 6л. 52 видів, з них в 
УРСР — 13. Ростуть у лісах, сте¬ 
пах, на полонинах, болотах. С. 
сибірська (С. зіЬігіса) — в лісах, 
по чагарниках Лісостепу. 
С К £ Р Я И Ч (Скерлий) Йован 
(З.УІІІ 1877, Белград — З.У 1914, 
там же) — серб, критик і літерату¬ 
рознавець. Закінчив Белград, ун-т 
(1899). З 1905 — проф. цього ун-ту 
і редактор журн. «Српскі кніжевні 
гласнік» («Сербський літературний 
вісник»). Досліджував літ. про¬ 
цеси в Сербії та Хорватії, найвиз¬ 
начніші явища європ. і світової 
літератури. 
Виступав за реалізм у л-рі й мис¬ 
тецтві. Автор фундаментальних 
праць «Сербська література ХУІІІ 
ст.» (1909), «Історичний огляд серб¬ 
ської преси» (1911), «Історія нової 
сербської літератури» (1914), роз- 
відок-есе про творчість серб, реа¬ 
лістів Я. Ігнятовича, М. Глишича, 
С. Ранковича (всі — 1904), Я. 
Веселиновича (1905), Л. Лазаре- 
вича (1906), С. Сремаця та В. Іли- 
ча (1907), про С. Марковича (1910). 
Йому належать статті про О. Пуш¬ 
кіна, М. Чернишевського, Максима 
Горького, Марка Вовчка. В ряді 
статей згадував про творчість Т. 
Шевченка, М. Козачинського, М. 
Максимовича, М. Драгоманова, 
Ю. Федьковича. в. Г. Гримич. 
ск£рцо (італ. 5сЬег20, букв.— 
жарт) — муз. п’єса у жвавому 
стрімкому темпі з характерними 
ритмічними і гармонічними зворо¬ 
тами. С. відоме з 16—17 ст. Вико¬ 
ристовується як частина сонатного 
циклу. 
СКЕТЧ (англ. зкеІсЬ — начерк, ес¬ 
кіз, від грец. — випадковий, 
імпровізований) — в 19 — на поч. 
20 ст. коротка п’єса з двома, рід¬ 
ше з трьома персонажами, побудо¬ 
вана на гострих сценічних ситуа¬ 
ціях. Поширений на естраді. 
скиб£нко Анатолій Никифоро- 
вич (10.x 1924, Київ — 17.VII 

1981, там же) — укр. рад. актор, 
режисер і педагог, нар. артист 
УРСР (з 1977). Закінчив Київ, ін¬ 
ститут театрального мистецтва 
ім. І. Карпенка-Карого. Працював 
у театрах Дрогобича, Вінниці, 
Києва, 1954—81 — у Київ. укр. 
драм, театрі ім. І. Франка. Серед 
ролей — Харлампій («Не суди¬ 
лось» Старицького), Крячко («Ди¬ 
кий Ангел» Коломійця), Корнваль 
(«Король Лір» Шекспіра). Вистави: 
«За двома зайцями» М. Стариць¬ 
кого, «Хазяїн» І. Карпенка-Каро¬ 
го, «Тіні» М. Салтикова-Щедріна, 
«Дванадцята ніч» У. Шекспіра 
(грав роль Тобі). В 1956—81 ви¬ 
кладав у Київ, ін-ті театр, мистецт¬ 
ва ім. І.Карпенка-Карого (з 1978 — 
професор). 
СКИБЙЦЬКА Марина Михайлів¬ 
на [24.11 (7.ПІ) 1884, Казань — 
29.1 1943, Саратов] — укр. та рос. 
рад. співачка (меццо-сопрано). В 
1907 закінчила Моск. філармо¬ 
нічне уч-ще. Працювала в оперних 
театрах Києва (1907—08, 1912— 
23, 1924—26), Харкова (1923—24), 
Одеси (1927—29), Саратова (1930— 
41), у Третій пересувній укр. опе¬ 
рі (1929—ЗО, Вінниця, Бердичів, 
Чернігів). У 1938—43—професор 
Сарат. консерваторії. Партії: Настя 
(«Тарас Бульба» Лисенка), Мати 
(«Катерина» Аркаса), Марфа («Хо¬ 
ванщина» Мусоргського), Кармен 
(«Кармен» Бізе). /. М. Лисенко. 
СКИБЙЦЬКИИ Михайло Карло- 
вич (1793, с. Корчівка, тепер Кра- 
силівського р-ну Хмельн. обл.— 
1847, там же) — учасник війни за 
незалежність іспанських: колоній 
в Америці 1810—26. Н. в сім’ї 
дрібного поміщика. На поч. 1824 
відбув до Лат. Америки. Учасник 
битви при Аякучо (9.XII 1824; 
Верхнє Перу), де було завдано ви¬ 
рішального удару ісп. військам 
в Пд. Америці. Після закінчення 
війни служив офіцером у війсь¬ 
ках Великої Колумбії та Венесуе¬ 
ли. Був близьким до С. Болівара. 
Друг і біограф першого президента 
Венесуели X. А. Паеса. Брав участь 
у розробці одного з перших проек¬ 
тів міжокеанського каналу (між 
Тихим і Атлантичним океанами). 
В 1832—35 жив у Франції, під¬ 
тримував тісні зв’язки з політ, 
емігрантами з Росії. В 1835 повер¬ 
нувся на батьківщину. За наказом 
Миколи І засланий до Вятки як 
«особа з ^нтівної Америки». Че¬ 
рез хворобу С. дістав дозвіл по¬ 
вернутися на Україну. 

А. А. Стрілко. 
СКЙБОВІ КАРПАТИ — див. Зов- 
нігині Карпати. 
СКИД — різновидність розривних 
деформацій гірських порід, при 
яких переміщення блоків порід 
відбувається по вертикальних або 
круто похилих тріщинах внаслідок 
тектонічних процесів. Амплітуда 
переміщень — від кількох метрів 
до кількох кілометрів. По лініях 
С. утворюються горсти і грабени. 
На поверхні землі С. утворюють 
тераси та уступи. 
СКИДЛН Карно Павлович (р. н. 
невід.— п. 1638) — полковник за¬ 
порізьких нереєстрових козаків. 
Під час сел.-козац. повстання 1637 
був найближчим соратником Пав- 
люка. Влітку 1637 розгорнув діяль¬ 
ність по організації повстання про¬ 
ти польс.-шляхет. загарбників на 

Лівобережній Україні. Перейшов¬ 
ши на Правобережжя, С. збирав 
повстанців у містечку Мошнах (те¬ 
пер село Черкаського р-ну Черкас, 
обл.). Після поразки повстанців у 
Кумейківському бою 1637 та їх¬ 
ньої капітуляції під Боровицею 
С. пішов на Запоріжжя. Навесні 
1638 приєднався до козац. повстан¬ 
ня на чолі з Я. Острянином на 
Придніпров’ї. Під час Жовнинсь- 
кої битви 1638 С. вирушив на до¬ 
помогу повстанському військові 
Д. Гуні. Був поранений у бою про¬ 
ти польс.-шляхет. війська, захоп¬ 
лений у полон і, ймовірно, страче¬ 
ний. 
СКИН(ЗСА — річка у межах 
Молд. РСР і Одес. обл. УРСР, 
ліва прит. Когильника. Довж. 53 
км, площа бас. 343 км^. Бере поча¬ 
ток на пд. схилах Кодр. Живлення 
переважно дощове. На С. споруд¬ 
жено ставки. 
«СКИНТ£ЙЯ» («Зсїпіеіа»— «Іск¬ 
ра») — щоденна газета, ЦО ЦК 
Румунської комуністичної партії. 
Засн. нелегально 15. VIII 1931. 
До жовтня 1941 видавалася в під¬ 
піллі, потім до 21.IX 1944 не вихо¬ 
дила. Видається в Бухаресті. 
СКИПИДАР, терпентинова олія — 
складна суміш вуглеводнів, голов¬ 
ним чином терпенових (див. Тер¬ 
пени). Безбарвна прозора летка 
рідина з характерним запахом сос¬ 
нового дерева; густ. 855—863 
кг/м^; Гкип 153—180® С; нерозчин¬ 
на у воді; добре розчиняється в 
органічних розчинниках; на повіт¬ 
рі окислюється. Одержують з сос¬ 
нової живиці (живичний С.) 
перегонкою з водяною парою, а 
також з деревини шляхом сухої 
перегонки або екстрагування роз¬ 
чинниками. Застосовують як роз¬ 
чинник лаків, фарб, жирів, сиро¬ 
вину для одержання камфори, 
у медицині тощо. 
скирдА Михайло Михайлович 
(7.1 1905, с. Єлизаветградка, тепер 
смт Олександрійського р-ну Кіро- 
вогр. обл.— 2. II 1979, Київ) 
— один з організаторів і ке¬ 
рівників підпільного й партизан, 
руху на Україні під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45. Член 
КПРС з 1931. Н. в сім’ї робітни- 
ка-залізничника. З 1923 працював 
на з-ці. З 1932 — на парт, роботі 
в Одес., Микол., Кіровогр. облас¬ 
тях. У серпні 1941 — грудні 1943 — 
секретар Кіровогр. підпільного 
обкому КП(б)У, командир парти¬ 
зан. з’єднання, що діяло на тер. 
Кіровогр. обл. З грудня 1943 
до серпня 1948 С.— секретар Кі¬ 
ровогр. обкому КП(б)У по кадрах. 
У 1951 закінчив Вищу парт, школу 
при ЦК КП(б)У. В 1951—52 пра¬ 
цював в апараті ЦК Компартії 
України, з 1952 — на відповідаль¬ 
ній роботі в МВС УРСР. З 1968 — 
персональний пенсіонер. Нагород¬ 
жений орденом Леніна, орденом 
Трудового Червоного Прапора, 
медалями. 
СКИТ — житло християнського 
ченця-відлюдника; невеликий пра¬ 
вославний монастир, що вла¬ 
штовувався в безлюдній місцевості 
старообрядцями (див. Старообряд¬ 
ництво), які зазнавали переслі¬ 
дувань. 
СКИТАЛЕЦЬ Степан Гаврилович 
[справж. прізв.— Петров; 28. X 
(9.XI) 1869, с. Обшаровка, тепер 

СКИТАЛЕЦЬ 

А. Н. Скибенко. 
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СКІАПАРЕЛЛІ 

9 

Скіатрон: 
1 — катод; 2 — колба; 
З і 4 — електромагнітні 
лінзи; 5 — відхилююча 
котушка; 6 — екран для 
візуального спостере¬ 
ження запису; 7 — слю¬ 
дяний екран; 8 — нит¬ 
ка підігріву для сти¬ 
рання запису з слюдя¬ 
ного екрана; 9 — елект¬ 
ронний промінь. 

Геометричне виражен¬ 
ня скінченних прирос¬ 
тів формули. 

Приволзького р-ну Куйб. обл.— 
25.VI 1941, Москва] — рос. рад. 
письменник. Подорожував по Ук¬ 
раїні, Бессарабії. В кін. 19 — на 
поч. 20 ст. співробітничав в газе¬ 
тах Поволжя. Зазнав політ, пере¬ 
слідувань. У 1922—34 жив за кор¬ 
доном (у Харбіні). Перша повість 
«Октава» (1900). Автор віршів, 
оповідань, пройнятих реалістич¬ 
ними і демократичними тенденція¬ 
ми. Автобіографічна трилогія — 
романи «Дім Чернових» (1935), 
«Кайдани» (1941), повість «Етапи» 
(1908, нова ред. 1937)— про шлях 
до революції людини з народу. 
Те.: Избранньїе произведения. М., 
1955; Повести и рассказьі. М., 1960; 
Избранное. М., 1977. 

СКІАПАР£ЛЛІ (ЗсЬіарагеІІі) Джо- 
ванні Вірджініо (14.ПІ 1835, Са- 
вільяно, П’ємонт — 4.VII 1910, 
Мілан) — італ. астроном, іноз. 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1874), по¬ 
чесний член Петерб. АН (з 1904). 
Закінчив (1854) Турін. ун-т; з 
1860 — співробітник, а 1862 — 
1900 — директор обсерваторії Бре- 
ра в Мілані. Розробив теорію 
метеорів, довів їх зв’язок з коме¬ 
тами. У 1877 під час протистояння 
Марса С. відкрив на його диску 
темні лінії, які назвав «канала¬ 
ми». Багато років С. займався спо¬ 
стереженнями Меркурія і Венери. 
Праці його стосуються також істо¬ 
рії астрономії, теорії подвійних 
зір, математики та метеорології. 
СКІАТРСЗН [від грец. окіа — 
тінь і {елек)трон\ — перетворювач 
електричного сигналу на світло¬ 
вий; приймальна електроннопро- 
менева трубка з темповим (темні 
лінії на білому фоні) записом зо¬ 
браження. В С. (мал.), на відміну 
від звичайної електроннопромене- 
вої трубки, застосовують речовини, 
що темніють у місцях, куди пот¬ 
рапляє електронний промінь. Коли 
цей промінь перестає діяти, на 
слюдяному екрані залишається не¬ 
прозорий темний слід, який можна 
зберігати протягом тривалого часу 
(кілька ДНІВ, а то й місяців), а 
в разі потреби стирати. Зображен¬ 
ня з слюдяного екрана С. можна 
візуально спостерігати при яскра¬ 
вому денному освітленні, а також 
проеціювати на великий екран. С. 
застосовують у радіолокаційних 
і телевізійних пристроях відобра¬ 
ження інформації. За допомогою 
С. спостерігали на великому екра¬ 
ні зображення поверхні Місяця. 
СКІЛ (грец. 2кіЗХтіс; рр. н. і см. 
невід.) — скіфський цар 5 ст. до 
н. е., син царя скіфів Аріапейта і 
гречанки з м. Істрії. Мати прище¬ 
пила С. любов до грец. культури 
1 звичаїв. С. мав у грец. місті 
Ольвії розкішний будинок, де ін¬ 
коли жив і приносив жертви богам 
за еллінськими звичаями. Довідав¬ 
шись про те, що С. брав участь у 
відправі культу грец. божества 
Діоніса, скіфи повстали проти 
С. і передали владу його братові 
Октамасаду. С. утік у Фракію, 
але був виданий скіфам і страче¬ 
ний ними. 
СКГЛЛА (2кцХХа) — персонаж 
грец. міфології. Див. Сиілла і 
Харібда. 
СКІЛ У Р (грец. ХкіХооро^; рр. 
н. і см. невід.) — скіфський цар 
2 ст. до н. е. Пізньоскіфське царст¬ 
во при ньому досягло значного 

розквіту й об’єднувало степовий 
Крим та ПОНИЗЗЯ Пд. Бугу і Дніп¬ 
ра. За часів С. скіфи мали свій 
флот і прагнули володіти мор. 
портами. Вони захопили в Зх. Кри¬ 
му Керкінітіду, Калос-Лімен та 
ін. володіння Херсонесу, підкори¬ 
ли Ольвію, в якій карбували моне¬ 
ту з ім’ям царя С. Столицею царст¬ 
ва був Неаполь Скіфський. Тут 
знайдено грец. напис з ім’ям паря 
С. і його мавзолей. Помер під час 
невдалої війни проти Херсонесу. 
СКІН-ЕФ£КТ (від англ. зкіп — 
шкіра, оболонка та ефект), поверх¬ 
неве явище — явище неоднорідно¬ 
го розподілу електромагнітних 
хвиль за перерізом провідника. Зу^ 
мовлений протидією осн. струмові 
з боку струмів самоіндукції, що 
створюються електронами провід¬ 
ності всередині провідника. Від¬ 
даль, на якій амплітуда хвилі 
зменшується в е разів, наз. глиби¬ 
ною проникнення або скін-шаром. 
Залежно від співвідношення між 
товщиною скін-шару б, що харак¬ 
теризується частотою струму й вла¬ 
стивостями матеріалу, та довжиною 
вільного пробігу І електронів роз¬ 
різняють нормальний С.-е. (б » 
» /) і аномальний С.-е. (б «: І). 
Скін-ефект проявляється в мета¬ 
лах, плазмі тощо. Широко засто¬ 
совується на практиці. Зокрема, на 
С.-е. грунтується дія електромагн. 
екранів, поверхневе гартування 
сталевих виробів. 
СКГННЕР (Зкіппег) Беррес Фре- 
дерік (н. 20.III 1904, Саскуеханна, 
шт. Пенсільванія, США) — аме¬ 
риканський психолог, один з про¬ 
відних представників сучас. біхе- 
віоризму. Проф. (з 1939) ун-тів 
Міннесоти, Індіани й Гарварда. 
Член Нац. АН США. Гол. понят¬ 
тя психологічної теорії С.— «опе- 
рантне» (від«операція») навчення, 
згідно з яким організм набуває 
нових реакцій, завдяки тому, що 
сам підкріплює їх, і лише після 
цього зовн. стимул викликає реак¬ 
цію. На відміну від «радикально¬ 
го» біхевіоризму шукав джерела 
стимуляції поведінки в самому ор¬ 
ганізмі. У творі «Про біхевіоризм» 
(1974) зробив методологічний під¬ 
сумок біхевіористичного напряму, 
об’єктивно показавши його неспро¬ 
можність. С.— автор ідеї програ¬ 
мованого навчання, йому нале¬ 
жать також праці в галузі пси¬ 
хології особистості, соціального 
життя. в. А. Роменець. 
скінченних ПРИРОСТІВ 
Ф (Зр МУЛ А, формула Лагранжа— 
одна з основних формул диферен¬ 
ціального числення. Для функції 
у = І {х), яка неперервна на від¬ 
різку [а, Ь] і має похідну в кожній 
точці інтервалу (а, Ь), за С. п. ф. 
виконується рівність (б) — ^ (а)= 
= (Ь — а) (с), де с — деяка 
точка з інтервалу (а, Ь). Геометрич¬ 
но (мал.) С. п. ф. виражає, що на 
кривій у = і (л:) існує така точка 
(с; (с)), в якій дотична пряма 
паралельна до хорди, що проходить 
через точки (а; (а)) і (Ь; (б)). 
С. п. ф. встановив 1797 Ж. Л. 
Лагранж. 
скінченних РІЗНЙЦЬ ЧИС¬ 
ЛЕННЯ — розділ математики, в 
якому вивчаються функції при 
дискретній (перервній) зміні ар¬ 
гументу; дискретний аналог ма- 
те.матичного аналізу. Нехай 

функція у = і {х) набирає послі¬ 
довності значень Уа = і {x^,), у і = 
= ( {хО, .... у„ = НХі,), ... в‘точ¬ 
ках ЛГо» Хи Х^, ... {х„ = ЛГо + кН, 
к — ціле, б — стале). Тоді скін¬ 
ченними різницями 
функції ^ (х) наз. вирази: Ау^ = 
= Аі {Хі,) = 2/*+, — Уі, (1-го по¬ 
рядку), А^у^ = ДУ {Хі,) = Ау^^, — 
— Дг/й (2-го порядку), ..., Д’'г/* = 
= Д7 іх^) = 
(гг-го порядку). Аналогія між С. 
р. ч. і матем. аналізом випливає 
із скінченних приростів формули. 
Її використовують як для набл. 
озв’язування {чисельні методи) 
иференціальних рівнянь, задач 

варіаційного числення тощо, так 
і для доведення (т. 3. прямі мето¬ 
ди) існування розв’язків цих задач. 
С. р. ч. ділиться на З гол. частини. 
1) Вивчення різниць 
(аналог диференціального числен¬ 
ня). Одним з важливих застосу¬ 
вань різниць є інтерполяція за до¬ 
помогою інтерполяційних формул. 
2) Підсумовування, точ¬ 
не або наближене (аналог інте¬ 
грального числення). Якщо є функ¬ 
ція Р {х), для якої АР {х) = 

п—\ 

= і (х), то ^ (Хо + ІЮ = 
1=0 

= Р {Хо + пН) — Р {Хц). Існують 
формули, що виражають похідні 
й інтеграли функції через ряди 
її різниць різних порядків. 
3) Розв’язування різ¬ 
ницевих рівнянь (ана¬ 
лог диференціальних рівнянь). 
Напр., рівняння з одним аргумен¬ 
том /" (х), Аі (х),..., Ау {х)] = 
= 0 зводиться до рекурентної 
формули, з якої поступово обчис¬ 
люють / (л:). 
Літ.: Березин И. С., Жидков Н. П. 
Методи вичислений, т. 1. М., 1966; 
Гельфонд А. О. Исчисление конечних 
рази остей. М., 1967; Корн Г., Корн Т. 
Справочник по математике для науч- 
них работников и инженеров. Опреде- 
ления, теореми, формули. Пер. с 
англ. М., 1977. 

СКІП (англ. зкір) — самороз¬ 
вантажувальний короб для сип¬ 
ких вантажів, що рухається за 
допомогою канатів по рейках або 
інших напрямних пристроях скі¬ 
пового підйомника. Розрізняють 
С. перекидні, з донним розванта¬ 
жуванням і з відкидною задньою 
стінкою. С. застосовують для під¬ 
німання корисних копалин та пус¬ 
тої породи по вертик. або похи¬ 
лих шахтних стовбурах (див. та¬ 
кож Рудникове транспортуван¬ 
ня), переміщення гірничої маси з 
кар'"єрів, завантажування шихти 
у доменні печі (див. Доменне ви¬ 
робництво), вагранки тощо. 
СКІРГАЙЛО Ольгердович (1354— 
96) — литовський князь, брат 
Ягайла і його сподвижник у бо¬ 
ротьбі проти Кейстута і Вітовта 
за великокнязівську владу в Лит¬ 
ві. В 1384 вів успішну боротьбу 
проти Тевтонського ордену. Спри¬ 
яв укладенню Кревської унії 
1385. У 1388 став намісником 
Ягайла у Литві, звідки 1392 його 
вигнав Вітовт. З 1395 — наміс¬ 
ник польс.-лит. уряду в Києві. 
СКІФ (англ. 5кі£0 — спортивний 
човен для академічного веслуван¬ 
ня; різновид академічного судна. 
Відзначається граничною легкістю 
конструкції, обладнаний виносни- 
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ми кочетами для весел, рухомими 
сидіннями, упорами для ніг. Обво¬ 
ди округлі з відношенням довжини 
до ширини від 25 : 1 до 35 : 1. Об¬ 
шивка — з полірованого листово¬ 
го матеріалу — шпону цінних по¬ 
рід дерев, пластиків тощо. 
скГфи , скіти, сколоти — загаль¬ 
на назва споріднених племен пн.- 
іран. мовної групи індоєвропейсь¬ 
кої сім’ї, що жили у 7 ст. до н. е.— 
З ст. н. е. у Пн. Причорномор’ї. 
Осн. писемними джерелами про 
С. є свідчення античних авторів 
{Геродота, Гіппократа та ін.) 
і тексти Старод. Сходу. Питан¬ 
ня про походження С. не розв’я¬ 
зане. Поряд з думкою про їхній 
прихід у Пн. Причорномор’я з гли¬ 
бин Азії у 7 ст. до н. е. поширена 
версія про місцеве (автохтон¬ 
не) походження скіфської культу¬ 
ри від племен зрубної культури 
пізнього бронзового віку, які на¬ 
селяли степову та лісостепову зо¬ 
ни Пн. Причорномор’я. В 7 ст. до 
н. е. С. витіснили з степів Пн. При¬ 
чорномор’я кіммерійців, разом з 
якими вони брали участь у великих 
істор. подіях у Передній Азії, 
дійшли до кордонів Сірії. На чолі 
з царями Бартатуа (Партатуа) і 
Мадієм С. бл. ЗО років панували 
у Перед. Азії. Наприкінці 7 — на 
поч. 6 ст. до н. е. С. повернулися 
на Пн. Кавказ і в степи Пн. Причор¬ 
номор’я. В Пн. Причорномор’ї С. 
утворили велике політ, об’єднання 
Скіфію, до якої входили степові 
скіфські й нескіфські племена 
Лісостепу, підкорені С. з числа 
племен, які населяли Скіфію, 
згідно з Геродотом, власне С.-іран¬ 
цями були насамперед степові 
кочовики-скотарі — т. з. С. цар¬ 
ські і С.-кочовики, які жили на 
Сх. від нижньої течії Дніпра. Осі¬ 
лі землеробсько-скотарські пле¬ 
мена — т. 3. С.-землерсюи — жили 
в Лісостепу на Сх. від Дніпра. У 
Лісостепу між Дністром і Дніпром 
локалізувалися т. з. С.-орачі. 
Значною подією в історії С. була 
війна проти перс, царя Дарія І 
(бл. 512 до н. е.; тв. Дарія похід 
на скіфів). С. постійно вели війни 
проти сусідів, особливо проти 
фракійців (з 5 ст. до н. е.). Це при¬ 
звело до зіткнення з Македонією. 
В 339 до н. е. у битві з царем Фі- 
ліппом 11 Македонським С. заз¬ 
нали поразки. В бою загинув скіф¬ 
ський цар Атей. У 331 до н. е. 
30-тисячне військо Зопіріона — 
полководця Александра Македон¬ 
ського було повністю знищене С. 
(див. Зопіріона похід на скіфів). 
Тер. Скіфії, що фактично охоплю¬ 
вала майже всю територію сучас. 
УРСР, після вторгнення сарматів 
у Пн. Причорномор’я в З ст. до 
н. е. зменшилася до районів Ниж¬ 
нього Придніпров’я та Криму, де 
С. утворили д-ву — Малу Скіфію. 
Столицею її став Неаполь Скіф¬ 
ський. С. за царювання Скілура 
і Палака намагалися встановити 
своє панування на всьому Крим¬ 
ському п-ові, але подолати опір 
Херсонесу і Боспорської держави 
вони не змогли. Втративши свою 
перевагу, С. поступово розчинили¬ 
ся в сарматському середовищі. С. 
мали міцну військ, орг-цію. Вої¬ 
нами були всі дорослі чоловіки та 
значна частина жінок. Скіфський 
комплекс захисного озброєння 

(шоломи, панцирі, бойові пояси, 
щити, ножний обладунок, засоби 
захисту бойового коня) та насту¬ 
пальної зброї (лук і стріли, списи, 
мечі й кинджали, бойові сокири, 
праицг та ін.) був найдосконалі¬ 
шим для того часу. 
С. створили оригінальну й високу 
культуру, що входила до ареалу 
культур скіфо-сибірського типу і 
впливала на культуру сусідніх 
народів. Знайомство з високороз- 
винутими культурами Переднього 
Сходу, античним світом яскраво 
позначилися на культурі С. Скіф¬ 
ське суспільство характеризува¬ 
лося глибокою соціально-екон. ди¬ 
ференціацією. Соціальну верхів¬ 
ку становила могутня у військ, 
відношенні скіфська знать, що 
зосереджувала в своїх руках знач¬ 
ні багатства. Осн. виробниками бу¬ 
ли вільні общинники — скотарі 
та землероби. Населення, що за¬ 
лежало від С., платило їм данину 
і брало участь у війнах на боці 
С. Певну роль відігравало рабст¬ 
во. Релігія С. антропоморфізува- 
ла богів, які уособлювали явища 
природи, родючість землі. Деяким 
богам ставили жертовники (напр., 
богові війни Аресу). 
Мистецтво скіфів Пн. Причорно¬ 
мор’я (7 ст. до н. е.— З ст. н. е.) 
мало кілька етапів розвитку. Тво¬ 
ри С. виконано переважно в <зві- 
риному стилі>. Найдавнішими йо¬ 
го пам’ятками на тер. України е 
різьблені платівки з кістки з зоб¬ 
раженням оленів і птахів (Жабо- 
тинські кургани і поселення, 
кін. 7 ст. до н. е.). Розквіт мистецт¬ 
ва С. припадає на 6—4 ст. до н. е. 
(зображення диких і фантастичних 
тварин на зброї та кінській збруї). 
Згодом у ньому з’явилися грец. 
мотиви {пальмета). Скіфське 
мистецтво 4—З ст. до н. е. відоме 
з пам’яток курганів Солоха, Чор- 

томлик та ін., в яких знайдено на- 
луччя, вази, діадеми з коштовних 
металів з зображенням людей та 
скіфських богів, сцен з життя скі¬ 
фів і античних героїв, боротьби 
звірів, у З ст. до н. е. в мистецтві 
С. образи тварин схематизувалися 
до орнаменту. 3 7 ст. до н. е. збе¬ 
реглися зразки монументальної 
скульптури {баби кам'яні). По¬ 
дальший розвиток скіфського мист. 
(З—2 ст. до н. е.) пов’язаний зі 
скіфською державою на тер. Кри¬ 
му, де розвивалася міська культу¬ 
ра (кам’яний мавзолей у Неаполі 
Скіфському, кам’яні стели, фрес¬ 
ковий живопис). Мистецтво С. ма¬ 
ло вплив і на пізніший розвиток 
мистецтва Пн. Причорномор’я та 
Сх. Європи, аж до пізнього серед¬ 
ньовіччя. Пам’ятки скіфського 
мистецтва зберігаються в істор. му¬ 
зеях Москви і Києва, а також у 
ДЕ в Ленінграді. Іл. див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 288—289, а також 
до ст, <Звіриний стильб, т. 4, 
с. 241; на окремих аркушах до 
статей Литво художнє, т. 6, с. 
448 — 449, Міфологія, Неаполь 
Скіфський, т. 7 с. 432—433. 
Літ.: Археологія Української РСР, 
т. 2. К., 1971; Латьішев В. В. Изве- 
стия древних писателей, греческих и 
латинских о Скифии и Кавказе, т. 1 — 
2. СПБ, 1893—1906; Ковпаненко Г. Т. 
Племена скіфського часу на Ворсклі. 
К., 1967; Ильинская В. А. Скифьі Дне- 
провского лесостепного Левобережья. 
К., 1968; Черненко Е. В. Скифский 
доспех. К., 1968; Граков Б. Н. Скифьі. 
М., 1971; Яковенко Е. В. Скіфи Схід¬ 
ного Криму в V —III ст. до н. е. К., 
1974; Рьібаков Б. А. Геродотова Ски- 
фия. М., 1979; Ильинская В. А. 
Раннескифские курганьї бассейна р. 
Тясмин. К., 1975; Скифия и Кавказ. 
К., 1980; Черненко Е. В. Скиф- 
ские лучники. К., 1981; Артамонов 
М. И. Сокровища скифских курганов 
в собрании Государственного Зрмита- 
жа. Прага — Л., 1966; Артамонов 
М. И. К вопросу о происхождении 

СКІФИ 

Скіфи. Золота платів¬ 
ка із 39браженням орла 
та лані з 2-го Семибрат- 
нього кургану в Красно¬ 
дарському краї. 5—4 
ст. до н. е. ДЕ в Ленін¬ 
граді. 
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Скіфи. Мідне навершя, 
прикрашене зображен¬ 
ням тварини, з Чмире- 
вого кургану в Запо¬ 
різькій області. 4 ст. 
до н. е. Історичний му¬ 
зей УРСР у Києві. 

скифского искусства. В кн.: Сообще- 
ния Государственного Зрмитажа, т. XI. 
Л., 1962; Скифо-сибирский звериньїй 
стиль в искусстве народов Евразии. 
М., 1972; Древности Степной Скифии. 
К., 1982. Є. В. Черненко (історія). 
скГфія, Скітія — давня країна 
на території степової і лісосте¬ 
пової частин сучасної УРСР. Наз¬ 
ву дістала від племен скіфів, 
які панували тут у 7 ст. до н. е.— 
З ст. н. е. За свідченням Геродота, 
С. займала територію від Дунаю 
до Дону, від гір Криму до зони лі¬ 
сів. Геродот описував С. у вигляді 
квадрата, кожна з сторін якого 
дорівнювала бл. 700 км. На Зх. С. 
межувала з Фракією та землями 
агафірсів, на Пн.— з невроми, ан- 
дрофагами і меланхленами, на 
Сх.— з савроматами (див. Сар- 
мати), у передгір’ях Криму — з 
таврами. На берегах Чорного та 
Азовського морів існували антич¬ 
ні держави Північного Причорно¬ 
мор'я. Після повернення скіфів 
з Передньої Азії в степи Пн. При¬ 
чорномор’я в них виникло велике 
політ, об’єднання — С., в якому 
панівну роль відігравали скіфи- 
кочовики. Залежне від них осіле 
населення сплачувало данину, бра¬ 
ло участь у війнах на боці скіфів, 
частково зберігаючи певну самості¬ 
йність. За свідченням Геродота, 
С. поділялася на окремі області 
(номи). Під тиском сарматів, які 
у З ст. до н. е. почали переходити 
Дон, тер. С. зменшилася. Вона 
обмежувалася нилснім Подніпро¬ 
в’ям і Кримом — т. 3. Мала С. 
Столицею її був Неаполь Скіфсь¬ 
кий. Малою С. називали також 
скіфську д-ву, що виникла в кін. 
З ст.до н. е. в Добруджі (тепер на 
тер. Румунії). В КІН. 2 — на поч. 
З ст. н. е. С. як політ, об’єднання 
перестала існувати. Але назва 
«Скіфія» щодо тер. Пн. Причорно¬ 
мор’я зберігалася і в пізніші часи 
(напр., у <Повісті временних літ% 
згадується Велика Скуф). Па¬ 
м’ятками С. є численні кургани 
і городища на тер. степової і лісо¬ 
степової частин УРСР — Басівсь- 
ке городище, Нільське городище, 
Жаботинські кургани і поселення, 
Гайманова могила, Кам'янське го¬ 
родище, городище Караван, Крас- 
нокутський курган, Куль-Оба, 
Мелітопольський курган, Мель- 
гуновський курган, Немирівське 
городище, Оксютинецькі курга¬ 
ни, Олександропільський курган. 
Пастирське городище, Шарпів- 
ське городище, кургани Солоха, 
Стариш, могила. Товста могила, 
Чортомлик. Карта, с. 221. 

Є. В. Черненко. 
СКГФСЬКА МбВА — 1) у широ¬ 
кому розумінні — мова скіфів, 
тобто всіх скіфських племен, що 
кочували в 1-му тис. до н. е. на 
території від Алтаю на Сх. і до 
Дунаю на Зх. 2) У вузькому ро¬ 
зумінні — мова сколотів — скіфсь¬ 
ких племен, про яких згадує Геро¬ 
дот у своїй «Історії». Вважають, 
що С. м. належить до іранських 
мов індоєвроп. сім’ї. До нас дійш¬ 
ло чимало скіфських власних 
назв, імен скіфських божеств, 
геогр. назв тощо, які збереглись 
у грец. написах з Пн. Причорно¬ 
мер ’я, а також т. з. скіфських глос, 
що їх згадано в Геродота й ін. ан¬ 
тичних авторів. Геродот указував 
на спорідненість С. м. з мовою 

савроматів (див. Сармати). На¬ 
щадками мови скіфо-савроматсь- 
ких племен є согдійська, алансь- 
ка й осетинська мови. 
Літ.: Абаев В. И. Скифекий язьїк. 
З кн.: Абаев В. И. Осетинский язьік 
и фольклор, в. 1. М.—Л., 1949; Бі- 
лецький А. О. Проблема мови скіфів. 
«Мовознавство», 1953, т. 11. 

А. О. Білецький. 
скГфська платформа — 
тектонічна структура на Пд. Сх. 
Європи. Міститься в межах СРСР 
(УРСР, РРФСР), Польщі та Руму¬ 
нії, частково — акваторій Азов¬ 
ського і Чорного морів, між Схід¬ 
но-Європейською платформою. 
Карпатською складчастою систе¬ 
мою, горами Добруджі, Кримсь¬ 
кою складчастою системою і Ве¬ 
ликим Кавказом. Простягається 
у вигляді дугоподібної смуги (шир. 
від ЗО км у Передкарпатті до 100— 
120 км в акваторії Азовського м.), 
слабо вигнутої в пд.-зх. напрямі. 
В будові С. п. виділяють два струк¬ 
турні поверхи — фундамент і чо¬ 
хол. Фундамент платформи скла¬ 
дається із зім’ятих у складки різ¬ 
них за віком комплексів вулкано¬ 
генно-осадочних геол. відкладів, 
послідовно деформованих у бай¬ 
кальську епоху (див. Докембрійсь¬ 
кі епохи складчастості), в епохи 
каледонськоі складчастості, гер- 
цинськог складчастості й місця¬ 
ми кіммерійської складчастості. 
Між цими різновіковими комплек¬ 
сами порід є ділянки (ядра) мета¬ 
морфічних гірських поріо (гнейси, 
кристалічні сланці тощо), які вини¬ 
кли у ранньому—серед, протерозої. 
Цей тип фундаменту дає підставу 
віднести С. п. до категорії молодих 
платформ і провести чітку межу 
між нею і давньою Сх.-Європейсь¬ 
кою платформою. Чохол склада¬ 
ється з осадочних, частково вулка¬ 
ногенних, гірських порід. Форму¬ 
вання осадочного чохла С. п. на 
давніших ділянках фундаменту 
почалося у пізньому протерозої; 
починаючи з пізньоюрської епохи 
і понині нагромадження осадочних 
відкладів чохла відбувається на 
всій площі цієї платформи. Як 
правило, породи чохла слабо ди¬ 
слоковані (див. Дислокації), міс¬ 
цями, особливо в зонах розривів 
тектонічних, є складки гірських 
порід, подібні до геосинклінальних 
(див. Геосинкліналь). Потужність 
відкладів чохла від 200—300 до 
10 000 м. До мезозойської ери С. п. 
мала значно більші розміри і охоп¬ 
лювала територію між нинішніми 
Адріатичним, Чорним і Каспійсь¬ 
ким морями. З геол. відкладами 
С. п. пов’язані родовища нафти і 
газу, буд. матеріалів, мінеральні 
і термальні води. Ю. М. Довгаль. 
СКЛАВГНИ, склавени (грец. 
2xXаР^1V0^) — назва, що її вжи¬ 
вали візантійські автори б—8 ст. 
щодо зх. слов’ян на відміну від 
антів (сх. слов’ян). Тер. С. охоп¬ 
лювала землі на Зх. від Дністра та 
частину Подунав’я (пд. Польща, 
Словаччина, Трансільванія, Мун- 
тенія, Ольтенія). В 1-й пол. 1-го 
тис. н. е. С. перебували на стадії, 
перехідній від первіснообщинного 
ладу до класового суспільства. В 
них були розвинуті орне хлібороб¬ 
ство й скотарство, ремесло відо¬ 
кремлювалося від с. г., розвива¬ 
лася торгівля. С. утворили сильне 
міжплемінне об’єднання держ. 

типу, в 2-й пол. 6 ст. потрапили 
під владу аварів, і їхнє політ, 
об’єднання розпалося. 
СКЛАД — найкоротший відтинок 
усного мовлення, який складаєть¬ 
ся з одного чи кількох звуків. С. 
виділяється з мовного потоку як 
фонетична єдність відповідно до 
закономірностей і норм звукової 
системи певної мови. Звук, що 
перебуває в центрі такої фоне¬ 
тичної єдності, наз. складовим 
(складотворним, складотворним), 
а решта звуків — нескладовими. 
С., що закінчується на складовий 
звук, наз. відкритим (во-да), а той, 
що закінчується на нескладовий,— 
закритим (бон-дар, дав, гай). Зви¬ 
чайно складовими є голосні зву¬ 
ки. У деяких мовах складовими є 
й сонорні приголосні г, 1 та ін. 
(напр., у чес. мові — ргзЬ — «па¬ 
лець», уїк — «вовк»). У кожній 
мові є своєрідності в творенні С. 
і складоподілі. В давньорус. мові 
діяла тенденція до відкритого скла¬ 
ду. В сучасних східнослов’ян. 
мовах, у т. ч. й українській, С. 
бувають відкриті й закриті. 

|м. Ф. Наконечний. І 

СКЛАД ЗЛОЧИНУ — сукупність 
встановлених кримінальним зако¬ 
ном ознак, що визначають певне 
суспільно небезпечне діяння як 
злочин. В рад. кримінальному 
праві наявність С. з. є єдиною під¬ 
ставою відповідальності. Відсут¬ 
ність у діянні особи хоч би однієї 
з ознак, що входять до С. з., поз¬ 
бавляє ці діяння властивостей зло¬ 
чину, а отже, і виключає можли¬ 
вість притягнення особи, що його 
вчинила, до відповідальності кри¬ 
мінальної. С. 3. містить чотири 
групи ознак: ознаки, що х^акте- 
ризують об’єкт злочину, тоого те, 
на що посягає злочинець; ознаки, 
що стосуються суб’єкта злочину, 
тобто особи, яка вчинила злочин; 
ознаки, що характеризують об’єк¬ 
тивну сторону злочину; ознаки, 
що стосуються суб’єктивної сторо¬ 
ни злочину. Ознаки С. з. визначе¬ 
ні як у конкретних статтях (Ьсоб- 
ливої частини кримінальних кодек¬ 
сів союзних республік, так і в Заг. 
частині цих кодексів. Питання, 
пов’язані з суб’єктом злочину,— 
його віком, осудністю, як і питан¬ 
ня визначення об’єктивної сторони 
при підмовництві, пособництві або 
організації злочину (див. Спів- 
ушеть), а також при незакінче- 
ній злочинній діяльності визнача¬ 
ються в Заг. частині Кримінально¬ 
го кодексу. Всі передбачені зако¬ 
ном ознаки С. 3. у своїй сукупнос¬ 
ті визначають характер і ступінь 
сусп. небезпеки конкретного зло¬ 
чину. Лише встановлення повної 
відповідності між фактичними об¬ 
ставинами справи й ознаками, що 
за законом утворюють С. з., є умо¬ 
вою правильної кваліфікації зло¬ 
чину і забезпечення законності 
при відправленні правосуддя в 
кримінальних справах. 

Ф. Г. Бурчак. 

складальна МАШЙНА, на< 
борна машина — поліграфічна ма- 
шина для виготовлення текстових 
друкарських форм. Перші С. м. 
(початок 19 ст.) механізували скла¬ 
дання рядків тексту з окремих 
літер. У 1822 англ. дослідник У. 
Черч побудував літероскладальну 



машину з клавіатурою. Пізніше 
(1866—67) рос. винахідник П. П. 
Княгининський створив першу в 
світі літероскладальну машину з 
програмним керуванням від пер¬ 
фораційної стрічки. За принци¬ 
пом формування тексту розрізня¬ 
ють С. м. складально-ливарні 
(див. Лінотип, Монотип), скла¬ 
дально-друкарські (див. Скла¬ 
дально-друкарська машина) та фо¬ 
тоскладальні (див. Фотоскладаль¬ 
на машина). Залежно від ступеня 
механізації складального процесу 
С. м, бувають напівавтоматичні 
(функції складача зводяться в 
осн. до роботи на клавіатурі) та 
автоматичні (машини діють за про¬ 
грамою, записаною на перфостріч¬ 
ці або ін. машинному носії інфор¬ 
мації). Продуктивність швидкіс¬ 
них складальних автоматів, де 
зображення знаків формується за 
допомогою електроннопроменевих 
трубок,— понад 1000 знаків за 
секунду. Перспективні С. м. з 
використанням лазерної техніки. 
складальні процеси , на¬ 
борні процеси — сукупність про¬ 
цесів виготовлення текстових дру¬ 
карських форм. Розрізняють С. п. 
ручні та машинні (механізовані), 
у т. ч. фотоскладальні та складаль¬ 
но-друкарські. Ручним способом, 
використовуючи літери та про¬ 
більні матеріали, які зберігають¬ 
ся в касі складальній, набирають 
в основному складні частини ви¬ 
дання — заголовки, таблиці та 
формули. Машинний спосіб перед¬ 
бачає застосування складально-ли¬ 
варних машин (див. Лінотип, 
Монотип). Одержувані за їх до¬ 
помогою металеві форми придатні 
для безпосереднього друку або сте¬ 
реотипування (див. Стереотипія). 
Фотоскладальний спосіб полягає 
в одержанні діапозитивів {нега¬ 
тивів) шпальт, що їх використо¬ 
вують для виготовлення друкарсь¬ 
ких форм контактним копіюван¬ 
ням. За цим способом текст скла¬ 
дають на фотоскладальній ма¬ 
шині. За складально-друкарським 
способом (див. Складально-дру¬ 
карська машина) текст складають 
на плівці (текстові діапозитиви), 
папері (видавничі оригінали-маке- 
ти) або безпосередньо на формно¬ 
му матеріалі, після обробки яко¬ 
го одержують друкарську форму. 
При ручному та машинному спо¬ 
собах, крім складання тексту, за¬ 
головків, таблиць та формул, вда¬ 
ються до верстки або монтажу 
діапозитивів (негативів) на плів¬ 
ку (верстка і монтаж виконуються 
за розміткою видавничого оригіна¬ 
лу або згідно з макетом), а потім 
до коректури та правки. Застосу¬ 
вання фотоелектронних автоматів, 
електронних обчислювальних ма¬ 
шин. зчитуючих пристроїв та ін. 
технічних засобів дає змогу пов¬ 
ністю автоматизувати складальні 
процеси. 
Літ.: Колосов А. И. Наборнме и сте- 
реотиинме процессьі. М., 1977; Реми- 
зов Ю. Б. Фотонаборньїе ироцессьі. 
М., 1981; Справочник технолога-по- 
лиграфиста, ч. 1. Наборньїе процессьі. 
М., 1981. 

скла/іАл ьно-друкАрська 
МАШИНА, наборно-друкарська 
машина — машина, що виготовляє 
(друкує) на прозорій плівці, папе¬ 
рі або ін. формному матеріалі 

друкарські форми для відтворен¬ 
ня тексту; різновид складальної 
машини. Перший зразок скла¬ 
дально-друкарської машини ство¬ 
рив 1870 рос. винахідник М. І. 
Алісов. У шрифту С.-д. м., на 
відміну від шрифту друкарських 
машинок, різна ширина літер, за 
своїм накресленням він наближа¬ 
ється до друкарського. Осн. час¬ 
тина сучасної С.-д. м.— друкую¬ 
чий механізм з клавіатурою. Най¬ 
поширеніші С.-д. м. ті, у яких 
клавіатура з’єднана з сферичним 
шрифтоносієм (на ньому розміще¬ 
ні рельєфні друкарські знаки). 
Є С.-д. м. з кодуючим та лічиль¬ 
ним пристроями. Продуктивність 
ручних с.-д. м. досягає 700 знаків 
за хвилину, автоматичних — по¬ 
над 1000. 
складання МАШЙН — з’єд- 
нування у певній послідовності 
деталей і складальних одиниць 
(незалежно з’єднуваних машинних 
частин) в процесі виготовлення ма¬ 
шини. Є завершальною стадією 
виробництва машин, забезпечує 
їхню дію згідно з призначенням. 
Послідовність (маршрут) опера¬ 
цій С. м. визначається на основі 
аналізу просторового взаємозв’яз¬ 
ку деталей у складальній одиниці 
і в машині, умов їхнього з’єдну¬ 
вання і функціонування, процесів, 
що впливають на якість машини. 
Цю послідовність відбивають на 
технологічній схемі, де зазначено 
найменування елемента машини, 
його індекс (відповідно до номера 
на креслениках і в специфікаціях), 
кількість таких елементів у маши¬ 
ні. С. м. буває за принципом пов¬ 
ної або обмеженої взаємозамін¬ 
ності деталей, з їх сортуванням 
по групах, з застосуванням мех. 
компенсаторів, з індивідуальним 
припасовуванням спряжуваних де¬ 
талей за місцем. Розрізняють С. 
м.: типове (типових, тобто одно¬ 
рідних складальних одиниць і ма¬ 
шин), групове (групи різнорідних 
машин) та індивідуальне; вузлове 
та загальне; потокове (див. Пото¬ 
кова лінія), застосовуване у масо¬ 
вому вироби., і стаціонарне, що ним 
користуються у вироби, одиноч¬ 
ному і дрібносерійному. Супро¬ 
водиться воно виконанням певно¬ 
го обсягу слюсарних робіт. При 
С. м. використовують домкрати, 
контрольно-вимірювальні засоби, 
спеціальні плити тощо. Об’єкти 
складання переміщують вручну 
(напр., по рольгангу) або за допо¬ 
могою конвейєрів та ін. мех. за¬ 
собів. Важкі (нерухомі) об’єкти 
складають на розміщених у лінію 
нерухомих стендах. Остаточною 
операцією С. м. є тех. контроль 
(див. Технічний контроль вироб¬ 
ництва). Трудомісткість С. м. 
становить бл. 30% заг. трудоміст¬ 
кості виготовлення машин. У ма¬ 
совому і великосерійному вироби, 
вона дещо менша, в одиничному 
1 дрібносерійному вироби, досягає 
50%. Впровадження методів та 
засобів механізації й автоматиза¬ 
ції складання (складальних авто¬ 
матів, автоматичних ліній, ро¬ 
ботів) дає змогу підвищувати про¬ 
дуктивність праці в 5—10 разів, 
зменшувати кількість робітників- 
складальників, знижувати собівар¬ 
тість складальних робіт у 1,5 — 
2 рази. 

Літ.: Основьі технологии машиностро- 
ения. М., 1977; Новиков М. П. Осно¬ 
ви технологии сборки машин и меха- 
низмов. М., 1980. 

- В. М.^ Давигора. 
складене ЧИСЛб — число 
натурального ряду, що не є про¬ 
стим числом. Кожне С. ч. мож¬ 
на подати у вигляді добутку про¬ 
стих чисел. Див. Розкладання на 
множники. 
«СКЛАДКА» — укр. літ.-худож. 
альманах. Вийшло 4 випуски 
(1887, 1893, 1896 — в Харкові, 
1897 — в Петербурзі). Перші два 
випуски редагував В. Александров, 
наступні — К. Білиловський, який 
планував перетворити альманах 
на регулярне щорічне видання. 
Намір цей через цензурні утиски 
не здійснився. В альманасі друку¬ 
валися худож. твори В. Александ- 
рова, К. Білиловського, І. Франка, 
П. Грабовського, І. Нечуя-Левиць- 
кого, Я. Щоголева, Лесі Україн¬ 
ки, М. Кропивницького, Б. Грін- 
ченка, В. Самійленка, А. Кримсь¬ 
кого, Д. Мордовця, М. Вороного, 
Я. Жарка та ін., фольклорні запи¬ 
си і етногр. нариси, переклади з Го- 
мера, Ф. Шіллера, Г. Гейне, М. 
Лєрмонтова, Ф. Прешерна та ін. 

П. М. Федченко. 
СКЛАДНА ПРАЦЯ — праця, 
що вимагає спеціальної підготов¬ 
ки, кваліфікації працівників. С. п. 
створює за одиницю часу більшу 
вартість, ніж проста праця. 
СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ — синтак¬ 
сична одиниця, що являє собою 
поєднання за допомогою певного 
граматичного зв’язку двох або біль¬ 
ше простих речень. Граматичний 
зв’язок між простими реченнями, 
що становлять його осн. структур¬ 
ні частини, виражається в С. р. 
сполучниками та сполучними сло¬ 
вами й супроводиться відповідною 
інтонацією. За характером син¬ 
таксичних відношень і типом гра¬ 
матичного зв’язку структурних ча¬ 
стин С. р. поділяють на складно¬ 
сурядні, в складі яких прості ре¬ 
чення формально незалежні і з’єд¬ 
нані сурядним, зв'язком, і складно¬ 
підрядні, відношення простих ре¬ 
чень у яких грунтуються на синтак¬ 
сичній залежності й підрядному 
зв'язку між ними. Окремий тип 
С. р. становлять безсполучникові, 
у яких синтаксичні відношення 
простих речень здебільшого спів¬ 
відносні з складнопідрядними та 
складносурядними реченнями, але 
граматичний зв’язок між ними 
здійснюється не сполучниками і 
сполучними словами, а лише ін¬ 
тонацією та відповідним оформлен¬ 
ням присудків. 

, ^ М. А. Жовтобрюх. 
СКЛАДИЙИ бПІР — в опорі 
матеріалів — напружений стан, що 
виникає у стрижні, брусі або ін. 
пружному тілі під впливом двох 
або більше найпростіших дефор¬ 
мацій: розтягу-стиску і згину, 
кручення і згину, косого згину 
тощо. Методика визначення на¬ 
пружень, деформацій і перемі- 
гцень при С. о. у межах Гука зако¬ 
ну і при малих деформаціях грун¬ 
тується на припущенні, що вони 
не залежать від послідовності 
прикладання зовн. сил (принцип 
незалежності дії сил). Визначають 
напруження, деформації і перемі¬ 
щення від кожної системи сил, що 
спричинюють найпростіші дефор- 
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Складні системи 
керування (структурна 
схема): 
1 — мета керування; 
2 — керування взаємо¬ 
дією підсистем; З — ке¬ 
рування структурою 
підсистем; 4 — керу¬ 
вання динамікою еле¬ 
ментів. 

мації, окремо, після чого одержані 
результати підсумовують. С. о. 
виникає у валах, болтах та коло¬ 
нах — при позацентровому стиску 
(або розтягу), у стрижнях некруг¬ 
лого перерізу, що зазнають дії 
крутних і згинальних моментів, 
тощо. Г. В. Ісаханов. 
СКЛАДНІ ДОБРИВА — міне¬ 
ральні добрива, які містять у собі 
не менще двох поживних для рос¬ 
лин елементів. На відміну від мі- 
гианих добрив, що являють собою 
просту суміш в одному добриві 
двох або кількох поживних еле¬ 
ментів, С. д. є здебільшого хім. 
сполукою цих елементів або їх¬ 
нім сплавом. Особливістю С. д. є 
висока концентрація в них пожив¬ 
них елементів. Вони майже безба- 
ластні. Чим вища концентрація 
поживних речовин у С. д., тим мен¬ 
ші витрати на транспортування, 
зберігання і внесення в грунт, які 
при використанні низькоконцент- 
рованих добрив перевищують вар¬ 
тість виробництва їх. До С. д. 
належать моно- і діамонійфосфат, 
амонізований суперфосфат (фос¬ 
форно-азотні добрива), калійна та 
калійно-аміачна селітра, потазот 
(азотно-калійні добрива), мета- 
фосфат калію (фосфорно-калійні 
добрива), нітрофос, амофос тощо. 
Літ.: Смирнов П. М., Муравин 3. А. 
Агрохимия. М., 1981. В. П. Ніжко. 

СКЛАДНГ СИСТЕМИ керу¬ 
вання — організована певним чи- 
ном сукупність взаємодіючих еле¬ 
ментів і підсистем, в якій форму¬ 
ються рішення в умовах невизна¬ 
ченості і здійснюються вироблю¬ 
вані діяння на об’єкт керування 
залежно від його стану і заданих 
цілей. С. с. к.— осн. об’єкт дос¬ 
ліджень систем загальної теорії. 
Прикладами С. с. к. є системи ке¬ 
рування виробничо-екон. комплек¬ 
сами, процесами створення нової 
техніки, збереження навколишньо¬ 
го середовища, цілеспрямованого 
розвитку біол. популяцій тощо. 
Складність як об’єктивна власти¬ 
вість систем керування вноситься 
незапрограмованою зміною цілей, 
неминучою неповнотою інформа¬ 
ції про стан об’єктів керування, 
кількістю взаємозв’язків між еле¬ 
ментами та підсистемами різної 
фіз. природи. Розв’язування проб¬ 
лем керування складними систе¬ 
мами стало можливим у серед. 
50-х рр. 20 ст. з розвитком теорії 
систем, методів кібернетики, зо¬ 
крема кібернетики технічної, і 
створенням ЕОМ — сучас. засобів 
обробки інформації та автомати¬ 
зації обчислень. Щоб формально 
описувати складні об’єкти та роз¬ 
в’язувати задачі керування, роз¬ 
роблено принципово нові матем. 
моделі (див. Моделювання мате¬ 
матичне) й методи побудови роз¬ 
в’язків. Дослідженням цих задач 
займаються сучас. теорія керуван¬ 
ня, системний аналіз, теорія оп- 
тимізації. В проектуванні С. с. к. 
успішно застосовують системні 
методи, які є основою автомати¬ 
зації цього процесу, оскільки роз¬ 
в’язувати такі задачі традицій¬ 
ними методами неможливо. Якщо 
в конструюванні машин проектні 
рішення виражаються в базисі 
елементів (деталей), то проектне 
рішення С. с. к. необхідно спочат¬ 
ку сформувати в базисі систем¬ 

них властивостей (координованос- 
ті, досяжності, стійкості, опти- 
мальності та ін.), а потім відобра¬ 
зити в елементний базис пристро¬ 
їв і деталей. 
С. с. к. характеризуються багато¬ 
рівневою ієрархічною структурою, 
оскільки в таких системах одно¬ 
часно реалізуються процеси керу¬ 
вання динамікою елементів, струк¬ 
турою підсистем і їхньою взаємо¬ 
дією в заг. процесі досягнення 
мети керування (мал.). Це пород¬ 
жує проблему багатокритеріаль- 
ності в оптимізації С. с. к. Для опи¬ 
су С. с. к. використовують різні 
матем. моделі й методи. Так, на 
нижньому рівні звичайно застосо¬ 
вують диференціальні рівняння, 
на середньому — логічні (автомат¬ 
ні) моделі, на верхньому — сітко¬ 
ві моделі; опис повинен бути уз¬ 
годженим між усіма рівнями. Ряд 
системних властивостей С. с. к. 
(безпека, сумісність та ін.) не мо¬ 
жуть бути синтезовані апріорі 
на етапах проектування; вони фор¬ 
муються в процесі функціональ¬ 
ного становлення С. с. к. за до¬ 
помогою механізмів адаптації. В 
зв’язку з цим до складу С. с. к. 
включають людину-оператора або 
особу, яка приймає рішення, тому 
їх прийнято розглядати як люди- 
но-машинні системи (див. Систе¬ 
ма <людина — машинам). 
Літ.: Бусленко Н. П. Моделирование 
сложньїх систем. М., 1978; Жук К. Д., 
Тимченко А. А. Автоматизированное 
проектирование логико-динамических 
систем. К., 1981. К. Д. Жук. 

СКЛАДНГ СЛОВА — слова, які 
утворені з двох або більше основ 
1 становлять структурно-семантич¬ 
ну єдність. С. с. творяться найчас¬ 
тіше за допомогою сполучних го¬ 
лосних е (є) та о (землечерпалка, 
краєвид, темно-зелений), а також 
складанням основ (ракета-носій, 
трикутник), сполученням відмі¬ 
нюваної форми одного слова з ос¬ 
новою другого (ломикамінь, п’яти¬ 
річка), подвоєнням основ (ледь- 
педь, добрий-предобрий). з індо- 
європ. мов С. с. досить поширені 
с слов’ян, мовах, до творення 
С. с. дуже схильні германські 
мови, в романських мовах вони 
трапляються рідко. Про складно- 
скорочені слова див. Абревіатура. 

Н. Ф. Королевич. 

СКЛАДНО-МГШАНІ ДбБРИВА — 
один із видів комплексних добрив. 
Одержують С.-м. д. змішуванням 
складних та простих готових доб¬ 
рив, обробленням їх сірчаною, 
фосфорною чи азотною кислота¬ 
ми, аміаком або аміакатами з на¬ 
ступною грануляцією (гранули 
розміром 1—3,2 мм складають 
90%). Вміст поживних речовин 
в С.-м. д. залежить від вихідних 
компонентів і дорівнює зо—45% 
і більше з різним співвідношенням 
азоту, фосфору і калію. До скла¬ 
ду С.-м. д. входять також мікро¬ 
елементи. П. О. Дмитренко. 

СКЛАДНрЦВГТІ , кошикоцві¬ 
ті, айстрові (Азіегасеае, синонім 
Сотрозііае) — родина дводольних 
зрослопелюсткових рослин. Ба¬ 
гато-, рідше однорічні трави і пів¬ 
кущі (в помірних широтах), дея¬ 
кі — ліани, кущі і невеликі дере¬ 
ва (в тропіках). Прибл. 20 тис. ви¬ 
дів (понад 1000 родів), пошир, 
по всій земній кулі, крім Антарк¬ 

тиди. В СРСР — бл. З тис. видів, 
в т. ч. в УРСР — понад 450 ди¬ 
корослих видів. Листки здебіль¬ 
шого чергові, рідше супротивні, 
без прилистків. Квітки невеликі, 
правильні і неправильні, одно- або 
двостатеві, іноді стерильні, зібра¬ 
ні в різної форми кошики, які 
часто зовні схожі на окремі ве¬ 
ликі квітки. Кошики розміром від 
кількох мм (напр., у жабника) до 
ЗО—40 см (у соняшника), з обгорт¬ 
кою при основі. Чашечки немає, 
часто замість неї розвинені неве¬ 
лика зубчаста облямівка, плів¬ 
часті щетинки або волоски, які 
зберігаються при плодах і відігра¬ 
ють велику роль у їх поширенні. 
Віночок зрослопелюстковий, п’я¬ 
тірний, правильний (трубчастий) 
або неправильний (язичковий). 
В кошику складноцвітих або всі 
квітки однакові (трубчасті чи язич¬ 
кові), або різні: найчастіше крайо¬ 
ві —язичкові (роман, соняшник) 
чи лійковидні (волошка), а сере¬ 
динні— трубчасті. Тичинок 5, пи¬ 
ляки їх, як правило, зростаються 
в трубочку, крізь яку проходить 
стовпчик. Зав’язь нижня, одно- 
гнізда. Насіння без ендосперму. 
Здебільшого запилюються комаха¬ 
ми, лише окремі — вітром; дея¬ 
ким С. властива апогамія (див. 
Апоміксис). Плід — сім’янка. Ба¬ 
гато С. здатні до інтенсивного ве- 
гетативіюго розмноження. Серед 
С. є олійні рослини (соняшник, 
сафлор та ін.), каучуконоси (гваю- 
ла, кок-сагиз та ін.), овочеві та 
пряні рослини (латук, цикорій, 
артишок, острогін та ін.), лікарсь¬ 
кі (ромашка, арніка, цитварний 
полин, оман та ін.), інсектицидні 
(піретрум) і декоративні (айстри, 
жоржини, хризантеми, стокротки, 
чорнобривці, рудбекія та ін.) рос¬ 
лини. Багато С.— злісні бур’яни 
(осот, будяк, амброзія, рожевий 
гірчак та ін.). Чимало С.— медо¬ 
носи. У викопному стані відомі 
починаючи з олігоцену. З еволю¬ 
ційного погляду С. є найпрогре- 
сивнішою групою вищих рослин. 
С. поділяються на дві підродини: 
айстрові і латукові (або цикорієві). 

В І Чопик. 
СКЛАДОВІ ПИСЬМб, сила¬ 
бічне письмо — вид письма, в 
якому графічні знаки (т. з. силабо- 
грами, силабіки) пов’язані з фо¬ 
немами та сполученнями фонем, 
що можуть утворювати склади. 
С. п. розвинулось як на основі 
фоноідеографії (напр., япон. си- 
лабографічні системи письма ка- 
такана й хірагана — на основі 
кит. фоноідеографії), так і на ба¬ 
зі алфавітного письма консонант¬ 
ного типу (напр., письмо драхмі 
й сучасні системи індійського 
письма, що розвинулися на його 
основі). 
Літ.: Истрин В. А. Возникновение 
и развитие письма. М., 1965; Дирин- 
гер Д. Алфавит. Пер. с англ. М., 
1963; Фридрих И. История письма. 
Пер. с нем. М., 1979. 

^ А. О. Білецький. 
складчАст^ геосинклі- 
НАЛЬНІ ПОЯСЙ, рухомі ПОЯСИ — 
ЛІНІЙНО витягнуті планетарні тек¬ 
тонічні структури, що характери¬ 
зуються підвищеною вулканіч¬ 
ною активністю, сейсмічністю, ін¬ 
тенсивною тектонічною діяльніс¬ 
тю. Разом з давніми платформа¬ 
ми становлять основу континентів. 



До ст. Ссавці. 

1. Носоріг індійський. 2. Зебра Греві. 3. Тапір чепрачний. 4 Бегемот. 
5 Олень плямистий. 6. Муфлон європейський. 7. Жирафа сітчаста. 

8. Слон африканський. 9. Козуля. 10. Зубр. 11. Свиня дика. 12. Коата 
чорна. 13. Довгоп’ят філіппінський. 14. Павукоподібна мавпа. 15. Мар 
тишка-діана. 16. Мандрил. 17. Орангутан. 



До ст. Ссавці. 

1. Качконіс. 2. Єхидна австралійська. 3. Кенгуру велетенський. 4. Хо¬ 
хуля звичайна. 5. Нічниця звичайна. 6. Чотирипалий мурахоїд, або та- 
мандуа. 7. Заєць-русак. 8. Дикобраз індійський. 9. Бабак. 10. Земляний 
заєць великий. 11. Бобер річковий. 12. Видра звичайна. 13. Соболь. 

14. Кіт лісовий. 15. Тигр уссурійський. 16. Перев’язка. 17. Корсак. 
18. Бамбуковий ведмідь, або велика панда. 19. Білочеревий тюлень. 
20. Кит горбатий, або горбач. 21. Дельфін звичайний. 22. Ламантин 
бразільський. 
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Містяться в центр, частинах кон¬ 
тинентів між платформами або 
по краях континентів між платфор¬ 
мами і ложем океану. С. г. п. про¬ 
стягаються на тисячі й десятки ти¬ 
сяч кілометрів при ширині до со¬ 
тень, іноді тисяч кілометрів. До 
їх складу входять різновікові гір¬ 
ські складчасті системи, молоді 
платформи та серединні масиви, 
епіплатформені (відроджені) го¬ 
ри, сучасні геосинкліналі, внут¬ 
рішньоконтинентальні океанічні 
улоговини, окраїнні моря. До най¬ 
більших С. г. п. належать Тихо¬ 
океанський, Середземноморський, 
або Альпійський, Урало-Монголь- 
ський. Атлантичний, деякі дослід¬ 
ники відносять і Арктичний, Бра¬ 
зі льський та Внутрішньоафр. поя¬ 
си. Пд. і пд.-зх. частини Украї¬ 
ни належать до Середземноморсь¬ 
кого С. г. п., представленого Кар¬ 
патською складчастою системою, 
Паннонським серединним масивом. 
Кримською складчастою систе¬ 
мою, Скіфською платформою і 
Азово-Чорноморською геосинклі¬ 
наллю. ^ Ю. М. ІХовгаль. 
складчасті констр^ї-кції, 
складки — Просторові зигзагопо¬ 
дібні будівельні конструкції типу 
оболонок, що складаються з плос¬ 
ких суцільних або гратчастих еле¬ 
ментів (тонкостінних плит або 
ферм з паралельними поясами), 
монолітно з’єднаних між собою під 
певним кутом, є водночас несучи¬ 
ми конструкціями і огороджуваль- 
ними конструкціями. Відзнача¬ 
ються значною жорсткістю і по¬ 
рівняно невеликою масою, віднос¬ 
но нескладні у виготовленні. Най¬ 
поширеніші С. к. (мал.) — просто¬ 
рові покриття пром. і громад, 
будинків і споруд. їх виготовля¬ 
ють переважно з залізобетону (у 
т. ч. попередньо напруженого, ар- 
моцементу), рідше — з металу і 
деревини. м. М. Жербін. 
СКЛАДЧАСТІСТЬ ГІ Р С Ь К Й X 
порГд, складкоутворення — геол. 
процеси, що зумовлюють деформа¬ 
цію верств гірських порід без роз¬ 
риву їхньої суцільності. Відбу¬ 
вається гол. чин. під діянням тек¬ 
тонічних рухів, меншою мірою — 
екзогенних процесів. Охоплює 
земну кору і частково верхню 
мантію Землі. Осн. причинами, 
що зумовлюють утворення скла¬ 
док гірських порід, є горизонталь¬ 
не стиснення при насуванні (під¬ 
суванні) одних брил (плит, бло¬ 
ків) літосфери на (під) інші; 
вертикальні переміщення глибин¬ 
ної речовини Землі; горизонтальні 
й вертикальні переміщення бло¬ 
ків земної кори вздовж глибин¬ 
них розломів] тектонічні інвер¬ 
сії] інтрузії] діапіризм] зсуви] 
натиск льодовиків. Найвиразніше 
С. г. п. проявляється в осадочних 
гірських породах] осн. формами 
прояву її є антикліналі й син¬ 
кліналі. В осадочному чохлі плат¬ 
форм і таласократонів поширені 
прості пологі складки, в геосинклі¬ 
налях — складні, нерідко перевер¬ 
нуті складки. Особливий, глибин¬ 
ний тип С. г. п. характерний для 

-«гранітного» шару земної кори, він 
зумовлений гранітизацією і мета¬ 
морфізмом. Геофізичними мето¬ 
дами розвідки виявлено значні 
деформації і в ч базальтовому» 
шарі земної кори, а також у верх. 

мантії. Складкоутворення відбу¬ 
валося протягом усієї геол. історії 
Землі, особливо інтенсивно воно 
проявилося в докембрійські епохи 
складчастості, а також у процесі 
кале донської, герцинської, кім¬ 
мерійської, мезозойської і альпій¬ 
ської складчастостей (див. окре¬ 
мі статті). Фіз. умови С. г. п. до¬ 
сліджує тектонофізика. 

Ю. М. Довгаль. 
СКЛАДЧАСТОКРЙЛІ — надро- 
дина жалячих комах. Те саме, що 
й оси справжні. 
СКЛЕПГННЯ — несуча просторо¬ 
ва конструкція (покриття, пере¬ 
криття) опуклої криволінійної 
форми. Під навантаженням зазнає 
переважно стиску, відзначається 
наявністю розпору — горизонталь¬ 
ної реакції опор (див. Розпірна 
система в будівельній механіці). 
Розпір звичайно сприймається ста¬ 
левими затяжками, контрфорса¬ 
ми, поперечними стінами, а та¬ 
кож (якщо опори С. розміщено 
на рівні землі) фундаментами. 
Найпростішим за конструкцією і 
найпоширенішим є циліндричне 
С. (мал.) з обрисом у поперечному 
перерізі по колу, параболі, еліп¬ 
су тощо. Розрізняють також С. 
хрестове, зімкнуте, дзеркальне, 
купольне (див. Купол), парусне 
(див. Паруси в архітектурі) та 
ін. С., переважно з природного 
каменю й цегли, відомі з глибокої 
давнини. їх споруджували у Ста- 
род. Єгипті й Месопотамії (цилінд¬ 
ричні С., 4—З ст. до н. е.), Старод. 
Римі (хрестові і зімкнуті С., 
4—1 ст. до н. е.), Візантії (хресто¬ 
во-купольні храми, б—12 ст.), 
Київ. Русі (Софійські собори у 
Києві, Новгороді, 11 ст.). У сучас¬ 
ному буд-ві для пром., громад., 
с.-г. будинків, складів та ін. спо¬ 
руд застосовують переважно мо¬ 
нолітні й збірні тонкостінні залі¬ 
зобетонні С.-оболонки, дерев’я¬ 
ні склепінчасті клеєні конструк¬ 
ції (див. також Сітчасті конст¬ 
рукції). 
СКЛЕРА (від грец. ахХцрбс, — 
твердий), білкова оболонка — час¬ 
тина зовнішньої щільної оболон¬ 
ки очного яблука тварин і людини 
(див. Отсо). Виконує опорну і за¬ 
хисну функції. У більшості хре¬ 
бетних тварин до складу С. вхо¬ 
дить хрящова тканина. У людини 
С. складається з волокнистої тка¬ 
нини, в якій переплетені колагено¬ 
ві і еластичні волокна. Між волок¬ 
нами містяться сполучнотканинні 
клітини, а в місці виходу з ока 
зорового нерва — пігментні клі¬ 
тини. Зовнішній шар С. являє со¬ 
бою рухому систему тонких кола¬ 
генових волокон і платівок, ві¬ 
докремлених щілиновидними по¬ 
рожнинами (ішостори Тенона), які 
сприяють обертальному рухові 
очного яблука в різних напрямах. 
СКЛЕРЕНХГМА (від грец. ахХц- 
рос, — твердий і єух^^цос, букв. — 
налите, тут — тканина) — най- 
типовіша механічна тканина рос¬ 
лин. Клітини С. мають рівномір¬ 
но потовщені, часто здерев’яні¬ 
лі вторинні оболонки, в зрілому 
стані позбавлені протоплазми. 
Розрізняють два типи клітин С.: 
волокна і склереїди, або кам'я¬ 
нисті клітини. Волокна, як пра¬ 
вило, являють собою видовжені, 
з загостреними кінцями клітини, 

входять до складу лубу (луб'яні 
волокна) і деревини (лібргіформ), 
зустрічаються в різних ділянках 
осьової частини стебла і кореня, 
в тканинах листків і плодів. 
СКЛЕРОДЕРМГЯ (від грец. 
ахХлрбд — твердий і бєрца — шкі¬ 
ра) — прогресуюче захворювання, 
що характеризується ущільнен¬ 
ням шкіри, підлеглих тканин, 
а при системному характері про¬ 
цесу — і ураженням внутр. орга¬ 
нів. За поширенням процесу С. по¬ 
діляють на системну, коли уража¬ 
ється багато органів і тканин, і об¬ 
межену, при якій спостерігаються 
переважно вогнищеві зміни шкіри. 
Системну С. відносять до групи 
колагенових хвороб. Шкіра при 
С. набрякла, блискуча, холодна 
на дотик. Якщо С. уражає облич¬ 
чя, зникає міміка, зморшки зглад¬ 
жуються, обличчя стає схожим на 
маску. Причину захворювання ос¬ 
таточно не встановлено. Ліку¬ 
вання: кортикостероїди, фі¬ 
зіотерапевтичні методи; санаторно- 
курортне лікування. 
СКЛЕРОЗ (від грец. акХцрсоаід — 
затвердіння) — ущільнення орга¬ 
нів і тканин, що виникає внаслідок 
розвитку сполучної (фіброзної) 
тканини з відкладанням щільних 
речовин (амілоїду, гіаліну, вапна) 
в місцях загибелі функціональ¬ 
них елементів. С. може бути ди¬ 
фузним та вогнищевим. Дифуз¬ 
ний С. характеризується значним 
ущільненням усього органа, по¬ 
верхня якого часто стає нерівною, 
тонко- чи грубозернистою, частко¬ 
вою, іноді бугристою. Це пов’яза¬ 
но з нерівномірним розвитком са¬ 
мого С., з явищами компенсатор¬ 
ної гіпертрофії (збільшення в роз¬ 
мірах з посиленням функції ок¬ 
ремих структурних елементів) та 
гіперплазії (збільшення кількості 
цих елементів), залишків неура- 
жених ділянок тканини органа, у 
якому виникає С. В інших ви¬ 
падках С. супроводиться лише 
зменшенням органа та його ущіль¬ 
ненням без особливих змін поверх¬ 
ні. прикладами склеротичних змін 
в різноманітних органах можуть 
бути: в серцевому м’язі — кардіо¬ 
склероз, в нирці — нефросклероз, 
в легенях — пневмосклероз, в ар¬ 
теріях — атеросклероз, у печін¬ 
ці — цироз печінки. Іноді в наз¬ 
ві хвороби відображається морфо¬ 
логічна характеристика С. органа: 
зерниста, зморщена нирка, бугри¬ 
ста печінка. Вогнищевий С. харак¬ 
теризується наявністю однієї чи 
кількох уражених ділянок. Вони 
можуть спотворювати зовн. виг¬ 
ляд органа западинами та пере¬ 
тяжками. Прикладом вогнищевого 
С. може бути заміщення фіброзною 
тканиною змертвілих ділянок піс¬ 
ля інфарктів — вогнищевий кар¬ 
діосклероз після інфаркту міокар¬ 
да, рубці в нирках, селезінці піс¬ 
ля інфарктів в цих органах. Пере¬ 
біг С. може мати патологічний 
чи фізіологічний характер. Серед 
патологічних процесів найбільше 
значення мають хронічні запален¬ 
ня (нагноєння, ревматизм, ту¬ 
беркульоз, інфекції, інфекційно- 
алергічні ураження), порушення 
кровообігу та постачання органу 
чи окремим його ділянкам по¬ 
живних речовин (закупорка су¬ 
дин згустком крові — тромбоз, ате- 

СКЛЕРОЗ 

Складчасті 
конструкції: 
1 — залізобетонне 
покриття; 
2 — металеве гратчасте 
покриття; 
3 — дерев’яне покриття 
(з настилом по дерев’я¬ 
них ребрах і металевою 
затяжкою). 

1 2 

З 4 

5 6 

Склепіння: 
1 — циліндричне; 
2 — хрестове; 
3 — зімкнуте; 
4 — д.зеркальне; 
5 — купольне; 
6 — парусне. 
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СКЛЕРОПРОТЕЇНИ 

М. в. Скліфосовський. 

Скло художнє. Штоф. 
Російське народне скло. 
Перша половина 18 ст. 

росклероз артерій). Фізіологічний 
С. пов’язаний з інволютивним про¬ 
цесом (див. Інволюція), старінням 
організму та згасанням окремих 
функцій органів. Прикладом фі- 
зіол. С. можуть бути склеротичні 
зміни в статевих органах жінок 
та чоловіків при старінні, склеро¬ 
тичні зміни в судинах. При ди¬ 
фузному С. органи більшою чи 
меншою мірою втрачають свої 
фізіологічні функції, при вогни¬ 
щевому С. функція органа може 
залишатися нормальною. Про¬ 
філактика С. полягає в по¬ 
передженні і своєчасному квалі¬ 
фікованому лікуванні захворю¬ 
вань, що викликають склеротичні 
зміни в організмі. 

О. Й. Грииюк. 
СКЛЕРОПРОТЕЇНИ (від грец. 
ау.\т\р6д — твердий і протеїни), 
протеїноїди — прості білки, які 
містяться в клітинах і тканинах 
тварин. Мають волокнисту (фіб¬ 
розну) структуру. Нерозчинні у 
воді і в розведених розчинах солей, 
кислот і лугів. Найважливішими 
С. є колаген і кератин. Інші 
С. включають фіброїн (до скла¬ 
ду природного шовку входить 
67% цього білка; решта — білок 
с е р и ц и н); еластин — струк¬ 
турний білок еластичних волокон, 
який зустрічається разом з кола¬ 
геном в більшості тканин; деякі 
білки морських губок (напр., 
с п о н г і н ) і коралів (г о р г о - 
НІН, а н т и п а т и н); структур¬ 
ний білок (ф л а г е л і н) джгути- 
коподібних утворів деяких бакте¬ 
рій і основний (разом з еластином і 
колагеном) білок шкіри ссавців — 
ретикулін. В організмі С. забез¬ 
печують механічну міцність орга¬ 
нів, захищають від дії зовнішнього 
середовища, а також утворюють 
опорні сітчасті сті^ктури всереди¬ 
ні клітин і їх мембран, впливаючи 
на мембранну проникність. С. не 
мають поживної цінності, тому 
що не піддаються гідролізу про¬ 
теолітичними ферментами. 
СКЛЕРОСКОП (від грец. ахХт|- 
р6^ — твердий і охояесо — спосте¬ 
рігаю, розглядаю) — прилад, яким 
визначають твердість матеріалів, 
переважно металів, за Шора ме¬ 
тодом. Осн. частиною С. є бойок 
з алмазним наконечником, розмі¬ 
щений у трубці. Твердість на С. 
визначається в умовних одиницях, 
пропорційних висоті відскакуван¬ 
ня бойка при падінні на поверх¬ 
ню досліджуваного зразка. 
СКЛЕРОТИНІОЗИ — хвороби 
рослин, спричинювані сумчастими 
грибами роду склеротинія. Цикл 
розвитку збудників С. складається 
з конідіального плодоношення — 
склероція та сумчастого плодо¬ 
ношення у вигляді лійковидних 
апотеціїв, що перетворюються на 
склероціїв. С. уражають плодові, 
польові, овочеві та квіткові росли¬ 
ни, призводячи до загнивання їх¬ 
ніх вегетативних органів і плодів 
під час зберігання. З С. найпоши¬ 
реніші: біла гниль овочевих куль¬ 
тур, біла гниль соняшнику та біла 
гниль суниць і полуниць. Захо¬ 
ди боротьби: глибока зябле¬ 
ва оранка, вапнування грунтів, 
оптимальні строки сівби та ін. 
СКЛЕРОТИНІЯ (Зсіегоііпіа) — 
рід сумчастих грибів, що належать 
до групи порядків дискоміи/етів. 

Характерною ознакою всіх видів 
цього роду є наявність склероція, 
з якого виростають плодові тіла 
блюдцевидної форми — апотеціі. 
Утворення склероціїв у цього роду 
пов’язане з особливостями циклу 
їх розвитку, який включає неза¬ 
вершену стадію, до якої належить 
склероцій та конідіальне спороно- 
шення, і сумчасту стадію. Склеро- 
ції, що є органами нагромадження 
та збереження поживних речовин, 
утворюються як переплетення гіф, 
що виходять з проростаючих аско- 
спор, в різних органах рослини- 
хазяїна — в стеблах, листках, се¬ 
режках, плодах тощо. Навесні 
на склероціях видів роду С. роз¬ 
виваються апотеції, які мають 
позитивний фототропізм і виходять 
назовні навіть із склероціїв, що 
утворюються на підземних орга¬ 
нах рослин — кореневищах, корін¬ 
ні тощо. Види С. є збудниками хво¬ 
роб (склеротиніозів) вищих рос¬ 
лин, серед яких чимало с.-г.; вони 
викликають плодову гниль яблук, 
груш, білу і сіру гниль плодових, 
польових, овочевих та квіткових 
рослин, а також овочів під час їх 
зберігання. ^ 1.0. Дудка. 
СКЛЕРСЗЦІЙ (від грец. ахХлрбб — 
твердий) — утвір, що виникає у 
деяких сумчастих, базидіальних і 
незавершених грибів в несприят¬ 
ливих умовах існування. С. ззовні 
звичайно темний, округлої або 
неправильної форми, діаметром 
0,2—1 мм, рідше до ЗО см. Скла¬ 
дається з щільно сплетених гіф, 
містить мало води (5—10%), ба¬ 
гато поживних речовин, особливо 
ліпідів. С. зберігає життєздатність 
кілька років. З С. розвивається 
грибниця або плодові тіла грибів. 
С. ріжків містять фармакологіч¬ 
но активні алкалоїди і використо¬ 
вуються в медицині. 
СКЛГВКОВІ (Зеззіісіае, синонім 
Ае8егіі(1ае) — родина метеликів. 
Тіло волохате, черевце оперезане 
червоним або жовтим чпояском». 
Крила (розмах 15—60 мм) прозорі, 
скловидні (звідки й назва). Зовні, 
іноді й за деякими елементами по¬ 
ведінки, схожі на перетинчасто¬ 
крилих (один з прикладів мімі¬ 
крії). Гусінь вигризає ходи у стов¬ 
бурах, коренях і гілках дерев і 
кущів, іноді в стеблах трав’яни¬ 
стих рослин. Серед С. багато шкід¬ 
ників культурних рослин. Відомо 
бл. 1000 видів, поширених в усіх 
частинах світу, крім Антарктиди; 
в СРСР — понад 80, з них в Євро¬ 
пейській частині — до 45. На Ук¬ 
раїні шкоди завдають 19 видів, се¬ 
ред яких склівка велика 
(Ае^егіа аріГогтіз), склівка 
тополева темнокрила 
(Рагаїїігепе іаЬапіГогтез), склів¬ 
ка яблунева (ЗупапИіесІоп 
туораеі^огтез). 
СКЛ ІФОСбВСЬКИЙ Микола 
Васильович [25.III (6.IV) 1836, 
поблизу м. Дубоссари, тепер Молд. 
РСР — ЗО.ХҐ(13.ХІІ) 1904, с. Яків¬ 
ні, тепер у складі Полтави] ^ 
вітчизняний хірург. Закінчив мед. 
ф-т Моск. ун-ту (1859). Працював 
в Одесі, Харкові 0863 тут здобув 
ступінь доктора). В 1870— профе¬ 
сор хірургії Київ. ун-ту, з 1871 — 
Медико-хірургіч. академії в Петер¬ 
бурзі, з 1880 — професор мед. 
ф-ту Моск. ун-ту, 1893—1900 — 
директор клінічного ін-ту вдоско¬ 

налення лікарів у Петербурзі, 
Один з піонерів черевної хірургії, 
антисептики та асептики в Росії. 
Послідовник М. І. Пирогова у во¬ 
єнно-польовій хірургії. Запропону¬ 
вав спосіб з’єднування відламків 
кісток при псевдоартрозах (т. з. 
російський замок), вперше зро¬ 
бив операцію за методом Пирогова 
на діафізі кістки. Один з осно¬ 
воположників металоостеосинтезу, 
зокрема при патологічному пере¬ 
ломі (1893). С.— ініціатор Пиро- 
говських з’їздів лікарів, прези¬ 
дент 12-го Міжнар. конгресу ліка¬ 
рів (Москва, 1897), ініціатор і 
голова 1-го з’їзду рос. хірургів, 
редактор ряду хірург, журналів. 
З 1923 його ім’я має Моск. 
Ін-т швидкої мед. допомоги. С. від¬ 
крито пам’ятник у Полтаві (1979). 

М. О. Оборін. 
СКЛО — твердий аморфний мате¬ 
ріал, що утворюється при переохо¬ 
лоджуванні мінерального розплаву 
(див. Скло неорганічне). С. наз. 
також вироби з такого матеріалу, 
напр. С. будівельне, тарне, хі- 
міко-лабораторне, скло художнє. 
Розрізняють С. природне {вулка¬ 
нічне скло) і штучне. Штучне С. 
відоме кілька тисячоліть. Його 
виготовляли у Старод. Єгипті, Ме¬ 
сопотамії, Китаї (5—З ст. до н. е.), 
Старод. Римі (1 ст. до н. е.). На 
території України С. виробляли 
з З—4 ст. У Київ. Русі було поши¬ 
рене виготовлення скляних при¬ 
крас, смальти тощо. У 15—16 ст. 
гол. центром по вироби. С. в Євро¬ 
пі була Венеція. В Росії перший 
скляний з-д збудовано 1635. Наук, 
основи вироби. С. у Росії заклав 
М. В. Ломоносов. С. застосовують 
майже в усіх галузях господарства 
і в побуті (див. також Скляна про¬ 
мисловість). На його основі ство¬ 
рено мікрокристалічні матеріали— 
ситали, скловолокнисті матеріа¬ 
ли, піноматеріали (піноскло) то¬ 
що. Оптично прозорі тверді мате¬ 
ріали на основі органічних полі¬ 
мерів наз. склом органічним. 
скло НЕОРГАНІЧНЕ — аморф- 
НИЙ матеріал, одержуваний при 
переохолоджуванні мінерального 
розплаву, який в результаті зро¬ 
стання в’язкості набуває власти¬ 
востей твердого тіла. Схильне за 
певних умов, особливо при темпе¬ 
ратурі 700—1000® С, до криста¬ 
лізації (див. Ситали). На відміну 
від кристалічних матеріалів С. н. 
не має певної точки плавлення, при 
нагріванні у відповідному темпе¬ 
ратурному інтервалі воно поступо¬ 
во розм’якшується, переходячи з 
твердого крихкого стану у тягучий 
високов’язкий і далі — у рідкоте- 
кучий стан — скломасу. В разі 
охолодження в тому самому тем¬ 
пературному інтервалі відбуваєть¬ 
ся зворотний процес — поступове 
перетворення скломаси на скло. 
Осн. сировиною для вироби. С. н. 
є головні, або склоутворюючі, ма¬ 
теріали — кварцовий пісок, сода, 
вапняк, доломіт, поташ, бура, 
каолін, пегматит, свинцевий су¬ 
рик тощо. До допоміжних мате¬ 
ріалів належать сульфат натрію, 
селітра, триоксид миш’яку і сур¬ 
ми (для прояснювання скла), 
фториди, перекис марганцю, се¬ 
лен та ін. речовини (для знебарв¬ 
лювання скла), оксиди хрому, 
міді, кобальту, заліза та ін. (бар- 



вники). За основними склоутво- 
рюючими матеріалами розрізняють 
С. н. оксидне (напр., скло силі¬ 
катне та його різновиди), галоге- 
нідне (фторберплатне; див. Галоге¬ 
ніди) та халькогенідне (див. Халь- 
когеніди). Виробництво С. н. поля¬ 
гає в осн. у підготовці (просіюван¬ 
ні, сушінні, змішуванні) сиро¬ 
винних матеріалів, плавленні їх 
у скловарних печах з одержанням 
скломаси, формуванні з неї (пре¬ 
суванням, ішокаткою, видуванням 
та ін. способами) скляних виробів, 
відпалі їх (нагріванні до т-ри 450— 
600® С і поступовому охолоджен¬ 
ні), щоб запобігти розтріскуван¬ 
ню, а також у мех., хім., термічній 
або термохім. обробці. С. н. буває 
прозорим і непрозорим, забарвле¬ 
ним і безбарвним. Осн. характе¬ 
ристикою С. н. є світлопропускан- 
ня (82—92%). Густина С. н.— 
2,2—8 г/см^, твердість за мінерало¬ 
гічною шкалою — 4,5—7,5, грани¬ 
ця міцності на стиск 5 • 10^—2 X 
X 10^ МПа, при згині — 50—150 
МПа, термічна стійкість — 80— 
800® С, температурний коеф. роз¬ 
ширення (5—100) 10“^ 1/® С, 
коеф. теплопровідності 0,7—1,3 
Вт/(м К), електропровідність 
10~* — 10“** Ом“* см“*, діелектр. 
проникність 3,8—16. С. н. застосо¬ 
вують гол. чин. у буд-ві (здебіль¬ 
шого листове скло), для виготов¬ 
лення тари та посуду. Крім того, 
є скло технічне, що захищає від 
іонізуючого випромінювання, скло 
із змінним світлопропусканням 
(фотохромне), скло для твердоті¬ 
лих лазерів, скло з підвищеною 
прозорістю в ультрафіолетовій об¬ 
ласті спектра (увіолеве), скло оп¬ 
тичне та ін. Див. також Скляна 
промисловіст ь. 
Літ.: Технология стекла. М., 1967*. 
Аппен А. А. Химия стекла. Л., 1974; 
Стекло. Справочник. М., 1973; Знци- 
клопедия неорганических материалов. 
т. 1—2. К.. 1977. 

С. І. Сильвестрович. 

СКЛО ОПТЙЧНЕ — неорганічне 
скло, що відзначається високою 
прозорістю й оптичною однорід¬ 
ністю. Виготовляється з точно за¬ 
даними показниками заломлення 
світла (1,440—2,040) і коеф. дис¬ 
персії світла (70—18). Види С. о.: 
крони (з малим показником залом¬ 
лення і підвищеною дисперсією) 
і флінти (з протилежними власти¬ 
востями). С. о. застосовують пере¬ 
важно для виготовлення оптич. 
інструментів і приладів (у т. ч. 
корегуючих окулярів), 
скло ОРГАНГЧНЕ — склоподіб- 
ний матеріал, одержуваний полі¬ 
меризацією метилметакрилату або 
деяких ін. низькомолекулярних 
органічних сполук (мономерів). 
Буває листове і у вигляді блоків; 
безбарвне і забарвлене; прозоре 
і непрозоре. Полімеризацію моно¬ 
мера з добавками пластифіка¬ 
торів, стабілізаторів, барвників 
або ін. компонентів (залежно від 
призначення С. о.) провадять у 
герметич. формах, складених з 
плоских листів полірованого скла 
силікатного. Порівняно з склом 
неорганічним С. о. відзначається 
відносно невеликою густиною, мен¬ 
шою крихкістю і підвищеною пруж¬ 
ністю. Воно атмосферо-, водо- і 
.пугостійке, добре протистоїть дії 
водних розчинів неорганічних к-т. 

Легко піддається мех. обробці, 
зварюванню і склеюванню. З С. о. 
виготовляють безосколкове скло 
(мат^іал для скління літаків, ав- 
томошлів тощо), лінзи, світло¬ 
фільтри, побутові прилади та ін. 
В США, ФРН, Франції С. о. ви¬ 
пускають під назвою плексиглас, 
у Великобританії — перспекс, у 
Японії — кларекс. 

Ю. С. Ліпатов. 
СКЛО силікатне — скло неор¬ 
ганічне на основі оксидів крем¬ 
нію. Найпростішим за хім. скла¬ 
дом (до 99,9% оксиду кремнію) є 
кварцове скло. Осн. різновиди 
С. с.: скло боро-, алюмо- і боро- 
алюмосилікатне — з підвищеним 
вмістом відповідно оксидів бору 
(2—26% ), оксидів алюмінію (З— 
25) й оксидів бору та алюмінію 
(2—16 та 2—10%); скло лугосилі- 
катне просте — з високим вмістом 
оксидів натрію або калію (напр., 
розчинне скло), скло лугосилікат- 
не складне, яке містить також 
оксиди кальцію, магнію тощо, а 
також кришталь. Густина С. с.— 
2,2—8 г/см*, світлопропускання — 
до 91%, показник заломлення 
світла — 1,45—2,0, його термічна 
стійкість — 90—200® С (кварцово¬ 
го скла— до 800® С). С. с. характе¬ 
ризується низьким коеф. тепло¬ 
провідності [0,870 Вт/(м К)], 
високим електр. опором (10*2—іо*'* 
Ом • см). Міцність його підвищу¬ 
ють (до 300—1000 МПа) гартуван¬ 
ням і фіз.-хім. обробкою поверх¬ 
ні. Забарвлюють або регулюють 
спектральне світлопропускання 
(наприклад, у світлофільтрах, 
сигнальних засобах) введенням до 
складу С. с. сполук кадмію, ко¬ 
бальту, хрому, заліза, фтору, фос¬ 
фору та ін. хім. елементів. С. с. 
застосовують для виготовлення по¬ 
суду, скляної тари, будівельного 
(листового) скла (див. також Скло¬ 
блоки, Склопакет, Склопрофі 
літ). Скло з високим вмістом ок¬ 
сидів свинцю і барію використову¬ 
ють у вироби, скла оптичного 
(флінтів) і радіаційно оптичного 
(стійкого, захисного). Боро-, алю¬ 
мо- і бороалюмосилікатне скло з 
високими діелектр. властивостями 
(див. Діелектрики) застосовують 
у вироби, тех. скла — електрова¬ 
куумного, електротех., хіміко-ла- 
бораторного, термометричного, оп¬ 
тичного (крон), світлотехнічного 
тощо. С. І. Сильвестрович. 
скло ХУДбЖНЄ —вид де- 
коративно-ужиткового мистецтва; 
художні вироби із скла (посуд, 
скульптура, архітектурні деталі, 
мозаїка зі смальти, вітражі, сві¬ 
тильники. біжутерія). В старод. 
світі С. X. (амулети, печатки, 
мініаткфні флакони) було відо¬ 
ме в Єгипті та Месопотамії (з 
3-го тис. до н. е.), а також у Сірії, 
Фінікії, Китаї. Винахід техніки 
видування (Сірія, 1 ст. до н. е.) ра¬ 
зом із вдосконаленням скловарін¬ 
ня поклав початок новому періоду 
в розвитку С. X. Високохудожні 
речі — чаші, миски, дзбанки, вази 
переважно з безбарвного скла, які 
декорувалися гравіруванням, різь¬ 
бленням, золоченням, інкрустаці¬ 
єю тощо, створювалися у Ста¬ 
родавньому Римі. З 5 ст. відомим 
районом склярства (посуд, смаль¬ 
ти для мозаїк) стала Візантія. 
С. X. виробляли в Київ. Русі (май¬ 

стерні в Києві, Новгороді, Полоць¬ 
ку, Смоленську), зокрема прикра¬ 
си (персні, буси, браслети), посуд, 
віконне скло, мозаїку зі смальти. 
Традиції античного С. х. розви¬ 
нулися в середньовічній Європі 
(вітражі, урочисті кубки, кух¬ 
лі). У Венеції на о. Мурано в 
13—16 ст. було створено один з 
найславетніших центрів С. х. Ве¬ 
неціанське скло (витончені, декоро¬ 
вані скляною ниткою вироби) мало 
вплив на дальший розвиток С. х. 
країн Європи. В 17 ст. високого 
рівня досягло С. X. в Чехії (оз¬ 
доблені алмазним грануванням 
бокали, кубки, набори столового 
посуду з кришталю). В 19 ст. в 
різних країнах розширився асор¬ 
тимент С. X., зріс рівень механіза¬ 
ції виробництва, але на худож. 
рівні виробів позначилося наслі¬ 
дування стилів, імітація ін. мате¬ 
ріалів. На поч. 20 ст. відбулося 
помітне піднесення С. X., зокре¬ 
ма у Франції, з’явилися нові спо¬ 
соби декорування — глибоке хім. 
травлення, поєднання скла з доро¬ 
гоцінним металом та камінням 
(виготовляли посуд, ювелірні при¬ 
краси, скульптуру малих форм, 
люстри, настінні лампи, панно, 
парфюмерну тару тощо). У 2-й 
половині 20 ст. інтенсивно роз¬ 
виваються як давні осередки 
С. X. (Чехія, Венеція, Франція), 
так і нові — Фінляндія, Шве¬ 
ція, Норвегія. Сучасне С. х. 
відзначається широким діапазоном 
стилістичних рішень. В Росії 
С. X. відродилося в 17 ст. У 18 ст. 
центрами С. X. були Петербурзь¬ 
кий імператорський, Гусєвський 
(тепер Владимир, обл.), Дятьковсь- 
кий (тепер Брян. обл.) з-ди, де ви¬ 
готовляли люстри, вази, посуд. У 
1748 М. Ломоносов створив при 
петерб. АМ лабораторію кольоро¬ 
вої смальти для мозаїки. Розквіту 
вироби. С. X. досягло за рад. ча¬ 
су — збудовано нові підприємства 
(зокрема, з-д худож. скла в Ленін¬ 
граді), залучено до виготовлення 
С. X. скульпторів і живописців: 
В. Мухіну, Ю. Мунтяна, Б. Смир- 
нова та ін. 
На тер. України С. х. відоме з З— 
4 ст.— майстерні С. х. виявлено 
при археологічних розкопках в 
с. Комаровому (тепер Чернів. обл.), 
у Києво-Печерській лаврі (10— 
11 ст.). У 12—13 ст. склярство іс¬ 
нувало на Галицько-Волин. зем¬ 
лях, у м. Колодяжині (тепер Жи¬ 
томир. обл.). В 16—19 ст. діяли 
майстерні гутного скла: найдав¬ 
ніші — в містах Белза, Потелич 
(обидва — на Львівщині), на Чер¬ 
нігівщині (з бО-х рр. 17 ст.). С. X. 
на Україні інтенсивно розвива¬ 
лося у 18 — 1-й пол. 19 ст. Вироби 
— посуд для пиття, барильця, 
дзбанки у вигляді птахів, ведме¬ 
дів тощо виготовлялися способом 
вільного видування, оздоблювали¬ 
ся ліпленням, матовим грануван¬ 
ням, розписами емалевими або 
олійними фарбами. В 19 ст. ви¬ 
роби. С. X. занепало; відродило¬ 
ся в рад. час. Відомі осередки — 
Київ, з-д худож. скла, львів. 
виробниче об’єднання чРайдуга», 
романівський (смт Дзержинськ 
Житомир, обл.), стрийський (Львів, 
обл.), артемівський (Донец. обл.) 
з-ди. Худож. вироби зі скла ви¬ 
готовляють спеціалізовані виробни- 
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Скло художнє. 
Келих з венеціанського 
скла. 17 ст. 

Скло художнє. 
Флакон для тютюну. 
Китай. 18 ст. 

15' 



228 
СКЛОБЛОКИ 

Скло художнє. 
Келих із сервізу для 
Петергофського котед- 
жу. Кришталь, алмазна 
грань. Імператорський 
склоробний завод. 30-і 
роки 19 сг. 

Скло художнє. 
Л. М. Митяєва. Келихи 
з набору <Весна». Гут- 
не скло, матове гравіру¬ 
вання. 1975. 

цтва (міста Жданов, Дніпропет¬ 
ровськ, смт Щирець Львів, обл. 
тощо). Особливе місце займає мис¬ 
тецтво гутного скла, яке відроди¬ 
лося як народна творчість на 
Львівщині в 40—50-х рр. Діє гут- 
ний цех Львів, кераміко-скульп- 
турної ф-ки Худож. фонду УРСР. 
Серед укр. художників С. X.— 
І. Аполлонов, А. Балабін, Н. Бє- 
лов, Б. Бєлов, А. Бокотей, О. Бо- 
гуславський, Л. Віхарєва, М. 
Воїнов, С. Голембовська, В. Дра- 
чук, І. Зарицький, О. Ласовсь- 
кий, 3. Масляк, Є. Мері, Л. Ми- 
тяева, Г. Паламар, Ю. Радець- 
кий, Н. Сміян, М. Тарнавський, 
Ф. Черняк, Р. Шах, а також нар. 
майстри Б. Валько, О. Гера, Й- 
Гулянський, П. Думич, Р. Жук, 
Я. Мацієвський, Р. Мацієвський, 
М. Павловський, В. Погребний, 
B. Фуклєв, О. Чуба, І. Чабан. 
Колекції виробів із С. X. збері¬ 
гаються в Київському музеї укра¬ 
їнського народного декоративного 
мистецтва. Українському музеї 
етнографії та художнього про¬ 
мислу у Львові, у музеї Київ, 
з-ду худож. скла тощо. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 160—161. 
Літ.: Біляшевський М. Старе укра¬ 
їнське шкло. «Сяйво», 1913, № 5—6; 
Модзалевський В. Гути на Чернігів¬ 
щині. К., 1926; Рожанківський В. Ф. 
Українське художнє скло. К., 1959; 
Шелковников Б. Русское художествен- 
ное стекло. Л., 1969; Щапова Ю. Стек¬ 
ло Киевской Ру^. М., 1972; Петряко- 
ва Ф. С. Українське гутне скло. К., 
1975: Сучасне українське художнє 
скло. Фотоальбом. К., 1980. 

Ф. С. Петрякова. 
СКЛОБЛОКИ — СКЛЯНІ порож¬ 
нисті вироби з двох пресованих 
елементів — півблоків, зварених 
між собою. Бувають: світлорозсію¬ 
вальні, світлонапрямні, світлопро- 
зорі й сонцезахисні; безколірні й 
кольорові; квадратні, прямокутні 
й кутові. Добре пропускають світ¬ 
ло (безколірні — до 50—56, ко¬ 
льорові — 35—40% ), відзнача¬ 
ються високими тепло- і звуко¬ 
ізоляційними властивостями, до¬ 
статньою міцністю (до 4 МПа), 
довговічністю й гігієнічністю. 
Склоблоками (їхня висота 194 та 
244, товщ. 98 мм) заповнюють зовн. 
світлові прорізи у будинках, їх 
використовують при влаштуванні 
світлопрозорих перегородок, склін¬ 
ні сходових кліток, фонтанів, ба¬ 
сейнів, павільйонів тощо. 
СКЛОВЙДНЕ ТГЛО — драглиста 
прозора безбарвна речовина, що 
заповнює порожнину (між криш¬ 
таликом і сітківкою) ока тварин і 
людини. Має кулясту форму. 
Ззовні вкрите скловидною плівкою, 
є частиною світлопровідного се¬ 
редовища ока. Містить бл. 99% 
води, мукополісахариди (зокрема, 
в’язку гіалуронову кислоту), біл¬ 
ки, солі. 
СКЛОВОЛОКНЙСТІ МАТЕРіА- 
Л И — матеріали на основі скляного 
(з розплавленого скла) волокна. До 
C. м. належать: первинні скляні 
нитки, одержувані з елементарних 
скляних волокон (в одній нитці 
100 і більше волокон діам. в серед. 
6 мкм), однонапрямлені скляні 
волокна (зрізи первинних скляних 
ниток з бобін), кручені скляні 
нитки (первинні нитки, скручені 
на текст, машинах) і ровінги, або 
джгути (пасма з великої кількості 

первинних скляних ниток), є та¬ 
кож матеріали ткані, що їх одер¬ 
жують з крученої скляної нитки 
на ткацьких верстатах (скляна 
тканина, скляні сітки і смуги), 
та неткані матеріали — скляна 
вата, полотно з рублених ровін- 
гів (джгутів) і скловолокнисте, 
плити, мати, смуги з скляного во¬ 
локна та ін. С. м. відзначаються 
високою міцністю на розтяг, не¬ 
великим подовженням, незначною 
гігроскопічністю, високими ко¬ 
розійною стійкістю, температу¬ 
ростійкістю, електричним опо¬ 
ром. їх використовують для теп¬ 
ло-, звуко- та електроізоляції, як 
конструкційні і фільтрувальні ма¬ 
теріали, наповнювачі тощо, 
склбвський Євген Львович 
[1 (ІЗ).ІУ 1869, Київ — 10.x 1930] 
— укр. рад. педіатр. Закінчив 
мед. ф-т Київ, ун-ту (1891); 1892— 
96 працював земським лікарем, 
з 1896 — співробітник Київ, ун-ту. 
В 1918—20 — зав. відділом охоро¬ 
ни материнства та дитинства Київ, 
окрздороввідділу; 1920 — 28 — 
зав. кафедрою Київ, клінічного 
ін-ту. З 1929 працював у Київ, 
н.-д. ін-ті охорони материнства 
та дитинства. Праці С. присвячені 
вивченню туберкульозу у дітей, 
дифтерії, питанням боротьби з 
дитячою смертністю, в 1906 С. 
організував у Києві першу на 
Україні консультацію для ново¬ 
народжених, а в 1911 — перші 
дитячі ясла; брав участь в органі¬ 
зації у Києві лікарні для дітей 
раннього віку та санаторію у сели¬ 
щі Боярка (Київ. обл.). 
СКЛОДбВСЬКА-КЮРГ (5к1о- 
(1о\^г5ка-Сигіе) Марія (7.XI 1867, 
Варшава — 4.VII 1934, Сансель- 
мо, похована в Со, поблизу Па¬ 
рижа) — франц. і польс. фізик та 
хімік, основоположниця вчення 
про радіоактивність, член Па¬ 
ризької медичної академії (з 1922), 
чл.-кор. Петербурзької АН (з 1907), 
почесний член АН СРСР (з 
1926). Народилася в родині поль¬ 
ського вчителя. Закінчила Паризь¬ 
кий ун-т (1894). З 1895, після од¬ 
руження з П. Кюрі, працювала в 
його лабораторії Школи індустрі¬ 
альної фізики і хімії. З 1897 спіль¬ 
но з П. Кюрі досліджувала випро¬ 
мінювання солей урану, що його 
відкрив (1896) А. А. Беккерель, 
запровадила назву цього явища — 
«радіоактивність». Подружжя Кю- 

і відкрило (1898) полоній і ра- 
ій, дослідило біол. діяння ра¬ 

діоактивних речовин, розробило 
метод радіоактивних вимірювань. 
Одержала (1911) перший еталон ра¬ 
дію. За участю С.-К. засновано Ін-т 
радію в Парижі (1914) та Варшав¬ 
ський іп-т радію (з 1923 С.-К. — 
його почесний директор). Під час 
першої світової війни С.-К. за 
власною ініціативою організувала 
у франц. госпіталях рентгено- і ра¬ 
діологічне обслуговування поране¬ 
них. Нобелівська премія, 1903 (з 
фізики), 1911 (з хімії). 
Літ.: Кудрявцев П. С. Історія фізи¬ 
ки, т. 2. К., 1959; Коттон 3. Семья Кю- 
ри и радиоактивность. Пер. с франц. 
М., 1964; Кюри Е. Мария Кюри. Пер. 
с франц. М., 1979. 
СКЛОКРИСТАЛ ГЧНІ МАТЕ- 
РіАли —те саме, що й ситали. 
СКЛОПАКбТ — будівельний ви¬ 
ріб з двох або більше листів скла. 

герметично з’єднаних між собою 
по периметру металевою або пласт¬ 
масовою рамкою (обоймою). Порож¬ 
нини С., що утворилися між листа¬ 
ми скла, заповнюють сухим повіт¬ 
рям, що дає змогу запобігати запіт- 
ненню виробу та утворенню в ньо¬ 
му конденсату. С. виготовляють з 
віконного, вітринного, армованого 
або ін. скла товщ. 2—8 мм, площею 
до 5 м^; віддаль між листами 
скла — до 20 мм. При склінні 
склопакетами спрощується кон¬ 
струкція віконних прорізів будин¬ 
ків, збільшується їхня світлова 
площа і знижуються втрати тепла. 
С. застосовують у пром., громад, 
і цивільних будинках. 
СКЛОПЛАСТИКИ — полімерні 
композиційні матеріали на основі 
високомолекулярних зв’язуючих 
речовин і армуючого (підсилюючо¬ 
го) скловолокнистого наповнювача. 
Зв’язуючими речовинами для С. є 
в основному феноло-формальдегід- 
ні, епоксидні, поліефірні і крем- 
нійорганічні смоли, а також полі¬ 
етилен, його фтсшпохідні, полі¬ 
пропілен, полікарбонати, поліві¬ 
нілхлорид та ін. термопласти. 
Скловолокнистий наповнювач ви¬ 
користовують у вигляді волокон, 
ниток, ровінгів (джгутів), мат, 
полотен, скляної тканини тощо. 
Щоб поліпшити взаємодію напов¬ 
нювача із зв’язуючою речовиною, 
наповнювач піддають термічній 
або термохім. обробці, наносять 
на його поверхню спец, речовини. 
За видом наповнювача і техноло¬ 
гією виготовлення С. поділяють 
в основному на склотекстоліти, 
одержувані пресуванням просо¬ 
чених зв’язуючою речовиною ша¬ 
рів скляної тканини; скловолокні- 
ти — на основі рублених волокон, 
рівниці та ниток; С. на основі мат, 
полотен, а також С. орієнтовані — 
3 волокнами, розташованими па¬ 
ралельно (або під певним кутом) 
одне одному. С. відзначаються 
високою міцністю, відносно низь¬ 
кою густиною і теплопровідністю, 
високими електроізоляційними 
властивостями, хім. стійкістю, ра- 
діопрозорістю (див. Радіопрозорі 
матеріали). Виготовлення скло¬ 
пластикових виробів — литтям, 
напиленням, вакуумним або кон¬ 
тактним формуванням, компре¬ 
сійним пресуванням і наступним 
стверджуванням у спец, формах- 
матрицях — поєднують в одному 
технологічному процесі з одержан¬ 
ням матеріалу. С. застосовують у 
трансп. машинобудуванні і судно¬ 
будуванні, буд-ві, хім., газовій і 
нафт, пром-сті, авіації, ракетній 
техніці, електро- і радіотехніці 
тощо. 
Літ.: Липатов Ю. С. Полимерньїе 
композиционньїе материальї. К., 1979. 

Ю. С. Ліпатов. 
СКЛ оПРОФІЛ ГТ, іфофільне скло 
— великогабаритні будівельні ви¬ 
роби з неармованого або армова¬ 
ного скла швелерного або короб¬ 
частого профілю. Розрізняють С.: 
безколірний і кольоровий; з гла¬ 
денькою, рифленою чи візерун¬ 
частою поверхнею. Виготовляють 
С. способом безперервного прока¬ 
ту. Довжина швелерного С.— до 
4 м, шир.— 25—ЗО см, вис.— 35 
мм, коробчастого — відповідно до 
6 м, 25—ЗО см і 50 мм. Товщ, сті¬ 
нок С.— 5—6 мм. С. характери- 
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зується високими термо-, волого-, 
кислото- і лугостійкістю, значною 
світлопроникністю (40—70% ). З 
С. складають панелі великого роз¬ 
міру для світлопрозорих огород¬ 
жень і самонесучих стін, для пере¬ 
городок і світлопроникних плос¬ 
ких покрівель тощо. 
СКЛЯНА ВАТА, скловата — ва¬ 
та, вироблена з безладно сплута¬ 
них скляних волокон. Виготов¬ 
ляється переважно роздуванням 
розплавленої скляної маси стру¬ 
миною водяної пари або нагрітого 
стиснутого газу. Об’ємна маса 
С. в. до 130 кг/м^, діаметр воло¬ 
кон 5—12 мкм, коеф. теплопро¬ 
відності (при т-рі 25 ± 5® С) 0,35 
Вт/(м К). Хім. стійкість С. в. 
більша, ніж мінеральної вати. 
С. в. використовують як тепло¬ 
ізоляційний матеріал і звукоізо¬ 
ляційний матеріал. 
СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ — 
галузь промисловості, підприємст¬ 
ва якої виробляють віконне, полі¬ 
роване, тарне, господарське, сто¬ 
лове, архітектурно-будівельне, ла¬ 
бораторне, медичне та ін. види 
скла. Продукцію С. п. широко 
застосовують у різних галузях 
нар. г-ва, в техніці та побуті. Ви¬ 
роби. скла виникло за давніх ча¬ 
сів, як ремісництво набуло поши¬ 
рення в серед, віки. В Росії перший 
з-д по вироби, скла збудовано 
1635 поблизу м. Воскресенська 
(тепер м. Істра Моск. сбл.). Як 
самостійна галузь С. п. склалася 
в 2-й пол. 19 ст. У 1913 в Росії 
діяло 275 невеликих склоробних 
підприємств, на яких переважала 
ручна праця. 
В СРСР С. п. представлена пере¬ 
важно потужними підприємствами, 
на яких процеси скловаріння зде¬ 
більшого автоматизовано, а вироби, 
скловиробів механізовано. Освоє¬ 
но випуск багатьох нових видів 
продукції. В 1981 було вироблено 
245 млн. м^ віконного скла (1940 — 
45,7 млн. м^; 1965 — 190 млн. м^; 
1970 — 231 млн. м^). За обсягом 
вироби, листового скла СРСР посі¬ 
дає 2-е місце в світі (1981). 
На тер. України скло виробляли з 
3—4 ст. Пром. вироби, скла виник¬ 
ло на поч. 18 ст., коли було введе¬ 
но в дію Київську гуту. Буд-во 
більших склоробних підприємств 
почато в кін. 19 ст. в основному 
на Київщині та в Донбасі. За ро¬ 
ки Рад. влади старі підприємства 
С. п. було реконструйовано, за¬ 
проваджено новий, механізований 
спосіб одержання скла, збудовано 
багато нових заводів, оснащених 
найновішою технікою, освоєно ви¬ 
роби. багатьох нових видів скля¬ 
ної продукції. В республіці налі¬ 
чується понад 35 з-дів, які вироб¬ 
ляють скло та скловироби. Найпо¬ 
тужніші з них: костянтинівський 
завод <Автоскло>, Костянтинів¬ 
ський механізований склоробний 
завод імені Жовтневої революції, 
лисичанські склоробний завод та 
завод-«Пролетарій» (м. Лисичанськ 
Ворошиловградської обл.). Львів¬ 
ський, Херсонський, Керченсь¬ 
кий, Одеський, Бучанський (Київ, 
обл.). Київський та ін. Організова¬ 
но вироби, нових ефективних мате¬ 
ріалів і виробів для будівництва 
(профільне скло, склоблоки, скло- 
пакети, армоване, візерунчасте й 
теплозахисне скло, килимово-мо¬ 

заїчні плити, скломармур, скло 
оздоблювальне типу авантюрино¬ 
вого та ін.). В 1981 на Україні 
було вироблено (млн. м^): вікон¬ 
ного скла — 45,5, полірованого 
скла — 5,2, армованого скла — 
2,6, загартованого неполірованого 
скла — 1,8. В Основних напря¬ 
мах економічного і соціального 
розвитку СРСР на 1981—1985 ро¬ 
ки і на п^іод до 1990 року перед¬ 
бачено збільшити вироби, скла, 
насамперед полірованого, зміц¬ 
неного й теплозахисного, склопо- 
лотна; прискорити розробку і впро¬ 
вадження енергозберігаючих тех¬ 
нологій у вироби, скла. Наук.-тех. 
проблемами розвитку С. п. зай¬ 
маються Держ. н.-д. ін-т скла в 
Москві та його філіал у Києві, 
Науково-дослідний інститут скла 
заводу <«Автоскло» в Костянтинівні 
(Донец. обл.) та ін. Г. Є. Бочарова. 
СКЛЯНА ТКАНЙНА, склоткани¬ 
на — тканина, вироблена з ниток 
скляного волокна. Буває полотня¬ 
ного, саржевого, атласного, або 
сатинового, переплетення ниток, 
а також складного (багатошарово¬ 
го) переплетення (конструкційні 
тканини). Відзначається високою 
температурною стійкістю (найбіль¬ 
ша — у кварцових і кремнеземис¬ 
тих тканин, їхня т-ра плавлення 
1650—1750® С), хім. стійкістю і 
добрими електроізоляційними вла¬ 
стивостями. З скляних тканин ви¬ 
готовляють склотекстоліти та ін. 
склопластики, фільтри для гаря¬ 
чих агресивних розчинів, кіноек¬ 
рани тощо. 
СКЛЯНГ Г^БКИ (Нуа105роп8Іа) — 
клас губок. Тіло (довж. до 50 см, 
іноді — до 1 м) мішкоподібне. 
Переважно одиночні форми. Ске¬ 
лет з кремнезему (у окремих видів 
голки скелета завдовжки до З м); 
у багатьох він являє суцільні, 
тоненькі, немовби скляні тяжі 
(звідси назва). С. г.— морські 
глибоководні тварини. Поширені 
переважно в . тропічних водах. 
В СРСР (Японське м.) зустріча¬ 
ється 1 вид — гіалонема японська 
(Нуаіопета зіеЬоІбІі). З деяких 
видів С. г. виготовляють прикраси 
та сувеніри. У викопному стані 
С. г. відомі починаючи з кембрію. 

Б. М. Мазурмович. 
СКЛЯНГ ПІСКЙ — кварцові піс¬ 
ки, які використовуються для ви¬ 
робництва скла. До С. п. відносять 
рівномірнозернисті (85—95% зе¬ 
рен розміром 0,2—0.5 мм) піски 
з вмістом ЗіОг не менше як 90% 
та незначною кількістю шкідли¬ 
вих домішок — органічної речови¬ 
ни і мінералів, що містять залізо, 
титан, хром тощо. Вищі сорти С, п. 
(для виготовлення білого скла) 
повинні містити не менше 98,5% 
кремнезему, не більше 0,1% окси¬ 
дів заліза й титану та соті долі 
процентів ін. кольорових металів, 
для виготовлення оптичного скла— 
ЗіОг не менше як 99,8%, РєзОз не 
більше за 0,01%, ТіОг — 0,05%. 
Для видалення шкідливих домі¬ 
шок і поліпшення якості скла 
С. п. збагачують за допомогою 
промивання, магнітної сепарації, 
хімічної обробки тощо. На Укра¬ 
їні поклади С. п. є в Донецькій, 
Чернігівській, Харківській (див. 
Новоселівське родовище скляних 
пісків) областях. в. С. Міщенко. 
СКЛЯНбТ І ФАРФбРО-ФАЙН- 

СОВОТ ПРОМИСЛбВОСТІ УК¬ 
РАЇНСЬКИЙ НАУКдВО-ДбС- 
ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ (УНДІСП)— 
установа М-ва легкої пром-сті 
УРСР. Засн. 1961 у Києві, з 1970— 
У м. Вишневому (Київ. обл.). з 
1974 входить до складу пром. 
об’єднання «Укрпромфарфор». В 
ін-ті (1982) 8 н.-д. лаборато¬ 
рій, є дослідно-експериментальний 
завод. Осн. напрями діяльності 
ін-ту: розробка перспективних тех¬ 
нологій вироби, фарфору, доскона¬ 
ліших рецептур фарфорових мас 
і вогнетривів; створення високо¬ 
продуктивних теплових агрегатів, 
механізованих і автоматизованих 
ліній по вироби, фарфору; розроб¬ 
ка високоякісних керамічних фарб 
і вдосконалення технології декору¬ 
вання виробів; створення тех. за¬ 
собів, що сприяють економії си¬ 
ровини і паливно-енерг. ресурсів 
у скляній і фарфоро-фаянсовій 
промисловості. П. в. Колотій. 
СКЛ^НСЬКИЙ Ефроїм Марке¬ 
вич [ЗІ.УИ (12.УІІІ) 1892, м. Фас¬ 
тів, тепер Київ, обл.—27.УІІІ1925] 
— рад. парт, і військ, діяч. Член 
Комуністичної партії з 1913. Н. 
в міщанській сім’ї. В 1911—16 
навчався на мед. ф-ті Київ, ун-ту; 
вступив у більшовицьку орг-цію. 
Був пропагандистом Київ, к-ту 
РСДРП. З 1916 — в армії (солдат, 
потім лікар). Після Лютн. револю¬ 
ції 1917^— член корпусного і голо¬ 
ва армійського к-тів, член Двінсь- 
кого к-ту РСДРП(б). Делегат 2-го 
Всерос. з’їзду Рад, член його Пре¬ 
зидії; член Петрогр. ВРК. Був 
комісаром Гол. штабу і ставки 
Верх, головнокомандуючого в Мо¬ 
гильові. В 1917—18 — член ко¬ 
легії і заст. наркомвоєнмору. В 
1918—24 — заст. голови Реввійськ- 
ради республіки, член Ради оборо¬ 
ни. З 1924 — на госп. роботі. Був 
членом ВЦВК. Потонув під час 
службового відрядження в США. 
СКЛЯР^НКО Володимир Михай¬ 
лович [н. 25.У (7.УІ) 1907, Київ] — 
укр. рад. режисер, нар. арт. УРСР 
(з 1954). Член КПРС з 1945. 
Учень Л. Курбаса. У 1926 закін¬ 
чив Муз.-драм, ін-т ім. М. Лисенка 
(Київ) і режисерську лабораторію 
театру <Березіль^ (з 1935 — Хар¬ 
ків. укр. драм, театр ім. Т. Г. 
Шевченка), де працював до 1935. В 
1935—44 — гол. режисер Харків., 
1944 — 47 — Львів. ТЮЗів. 
1947—62 — гол. режисер театрів 
опери та балету (1947—52 — Львів, 
1952—54 — Харків, 1954—62 — Ки¬ 
їв). У 1962—64 — худож. керівник 
Київ. укр. драм, театру ім. І. 
Франка. Серед драматичних ви¬ 
став— «Хазяїн», «Мартин Боруля» 
І. Карпенка-Карого, «Невідомі 
солдати» Л. Первомайського, «Ма¬ 
рина» М. Зарудного, «Правда і 
кривда» М. Стельмаха, «Лихо з 
розуму» О. Грибоєдова, серед му¬ 
зичних — «Тарас Бульба» М. Ли¬ 
сенка, «Аскольдова могила» О. 
Верстовського, «Арсенал», «Мила- 
на» Г. Майбороди, «Руслан і Люд¬ 
мила», «Іван Сусанін» М. Глинки, 
«Війна і мир» С. Прокоф’єва, «Ло- 
енгрін» Р. Вагнера, «Русалка» 
А. Дворжака. Викладав у драм, 
студії театру «Березіль», театр, 
ін-тах Києва, Харкова, з 1975 — 
в Київ, ін-ті культури ім. О. Є. 
Корнійчука. Нагороджений орде- 

СКЛЯРЕНКО 

М. Склодовська-Кюрі 

В. М. Скляренко. 

Скляні губки. 
Гіалонема японська. 
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СКЛЯРЕНКО 

С. Д. Скляренко. 

Д. В. Скобельцин. 

нами Леніна і Трудового Червоного 
Прапора. 
СКЛЯРЕНКО Євген Тимофійо- 
вич (н. 14.x 1924, с. Малий Див- 
лин, тепер Лугинського р-ну Жи¬ 
томирської оол.) — укр. рад. хі- 
рург-травматолог, доктор мед. на¬ 
ук (з 1966), професор (1968). Член 
кПРС з 1960. Закінчив Львів, 
мед. ін-т (1950). В 1952—77 працю¬ 
вав у Київ. н.-д. ін-ті ортопедії 
і травматології (1958—77 — керів¬ 
ник відділу артрології). З 1977 — 
зав. кафедрою травматології Київ, 
мед. ін-ту. Осн. праці присвячені 
травматології множинних уражень 
опорно-рухового апарату; захворю¬ 
ванням суглобів; кріохірургії в 
ортопедії. Вперше розробив хі¬ 
рург. методи лікування хворих на 
ревматоїдний артрит. Нагородже¬ 
ний орденом <3нак Пошани», ме¬ 
далями. Держ. премія УРСР, 
1974. С. О. Матвеенко. 
СКЛЯРЕНКО Семен Дмитрович 
[13 (26).ІХ 1901, с. Прохорівка, 
тепер Канівського р-ну Черкас, 
обл.— 8.III 1962, Київ] — укр. 
рад. письменник. Член КПРС з 
1945. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. У 20-х рр. учителював, слу¬ 
жив у Червоній Армії, був на ре¬ 
дакційній роботі. Друкуватися по¬ 
чав 1918 (вірші, оповідання, на¬ 
риси). Повісті «Тиха пристань» 
(1929) і «Матрос Ісай» (1930) від¬ 
творюють події громадянської вій¬ 
ни на Україні. Соціалістичному бу¬ 
дівництву присвятив романи і по¬ 
вісті «Бурун» (1932), «Помилка» 
(1933), «Страх» (1935), «Пролог» 
(1936), «Радість людського існу¬ 
вання» (1937). Трилогія «Шлях 
на Київ» (1937—40) — широке 
епічне полотно про революційні по¬ 
дії на Україні. До проблем села 
С. звертався в романі «Хазяїни» 
(1948). Роман «Карпати» (1952) — 
про боротьбу трудящих Закарпат¬ 
тя за возз’єднання з Рад. Укра¬ 
їною. В істор. романах «Святослав» 
0959) і «Володимир» (1962) на ос¬ 
нові літописних і фольклорних ма¬ 
теріалів змалював життя Київ, 
держави в 10—11 ст. Нагородже¬ 
ний орденом Вітчизняної війни 
1-го ступеня, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
Те.: Твори, т. 1 — 5. К., 1965; Твори, 
т. 1—3. К., 1981; Рос. перек л.— 
Путь на Киев. М., 1970; Владимир. 
М., 1981. 
Літ.: Чумак В. Г. Семен Скляренко. 
К., 1972; Грицай М. С. Семен Скля¬ 
ренко. К.. 1980. Г. О. Бандура. 
СКЛЯРоВ Яків Павлович [н. 
9 (22).Х 1901, с. Довгалівка, те¬ 
пер Великобагачанського р-ну 
Полтав. обл.] — укр. рад. фізіо¬ 
лог, доктор мед. наук (з 1949), 
професор (з 1950), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1966). Член КПРС з 
1944. Закінчив Полтав. ін-т нар. 
освіти (1924), Харків, мед. ін-т 
(1931). З 1932 працював у Харків., 
а потім Черніг. мед. ін-тах. З 
1952 — зав. кафедрою нормальної 
фізіології Львів, мед. ін-ту (з 
1974 — наук, консультант). Праці 
з фізіології секреторних органів 
шлунково-кишкового тракту та 
всмоктувального апарата тонкого 
кишечника, а також фізіології 
вищої нервової діяльності. Наго¬ 
роджений орденом Жовтневої Ре¬ 
волюції, ін. орденами, медалями. 
СКЛЯРСЬКІ РОБОТИ — робо¬ 
ти, пов’язані зі склінням вікон. 

дверей та ін. світлових отворів, а 
також огороджу вальних конструк¬ 
цій будинків 1 споруд; різновид 
опоряджувальних робіт. При С. 
р. використовують гол. чин. зви¬ 
чайне (віконне) скло неорганічне, 
скло великорозмірне вітринне, 
склоблоки, склопакети, склопро¬ 
філіт, для кріплення скла і виро¬ 
бів з нього застосовують замазки 
(напр., крейдові, бітумні, кані¬ 
фольні), металеві зажими (кляме- 
ри, шпильки, пружини) та гумо¬ 
ві прокладки. С. р. складаються 
звичайно з заготовчих операцій 
(розкроювання і нарізування скла, 
виготовлення замазок та ін. крі¬ 
пильних засобів), транспортних 
робіт і робіт по встановленню скла 
(скловиробів). Заготовчі операції 
виконують на заводах (при вико¬ 
ристанні стандартних уніфікова¬ 
них рам) або у спеціалізованих 
майстернях. Транспортують скло 
(скловироби) у ящиках або кон¬ 
тейнерах, замазку — у герметич¬ 
ній тарі. В дерев’яні рами скло 
(скловироби) встановлюють у го¬ 
ризонтальному положенні на шар 
замазки, укладений в спец, канав¬ 
ку (фальц), або на гумові проклад¬ 
ки, після чого закріплюють шпиль¬ 
ками та ін. деталями. Металеві і 
залізобетонні рами склять у верти¬ 
кальному положенні, використову¬ 
ючи прокладки, клямери, замазки 
тощо. Вітринне скло встановлюють 
у сталеві, алюмінієві або залізо¬ 
бетонні рами на спец, прокладки 
за допомогою кранів, обладнаних 
горизонтальними балками (травер¬ 
сами) з вакуум-присосами. Вико¬ 
ристання великорозмірних елемен¬ 
тів (склоблоків, віконних і двер¬ 
них блоків тощо), виготовлених у 
завод, умовах, значно знижує тру¬ 
домісткість склярських робіт. 
СКСЗБА Антін Якович (1863, с. 
Багачка, тепер смт Велика Багач¬ 
ка Полтавської області — після 
1908, там же) — укр. лірник. Осліп 
у дитинстві. У репертуарі С. були 
істор., побутові й жартівливі піс¬ 
ні, псалми, а також дві думи — 
«Втеча трьох братів із города Азо¬ 
ва» та «Про вдову і трьох синів». 
Його виконання дум відзначалося 
особливо виразною речитативною 
декламацією й ліричністю. Думи 
від С. записували Ф. Колесса та 
О. Сластіон. 
Літ.: Колесса Ф. М. Мелодії укра¬ 
їнських народних дум. К., 1969. 

М. П. Полотай. 

СКбБЕЛЄВ Михайло Дмитрович 
[17 (29).ІХ 1843, Петербург — 25.VI 
(7.УІІ) 1882, Москва] — рос. 
воєначальник, генерал від інфан¬ 
терії (1881), генерал-ад’ютант 
(1878). Н. в дворян, сім’ї. На 
військ, службі з 1861. Закінчив 
Академію Генштабу (1868). В 1876 
—77 — військ, губернатор Ферган¬ 
ської обл., проводив колоніальну 
політику царизму в Серед. Азії. 
Під час рос.-тур. війни 1877—78 
відзначився в боях під Плевеном, 
на Щипці. Успішні дії С. створи¬ 
ли йому велику популярність у 
Росії та Болгарії. В 1880—81 ке¬ 
рував 2-ю Ахалтекінською експе¬ 
дицією в Серед. Азії, під час якої 
було завойовано Туркменистан. 
СКОБЕЛЬЦЙН Дмитро Володими- 
ррвич [н. 12 (24).XI 1892, Петер¬ 
бург] — рос. рад. фізик і громад¬ 
ський діяч, акад. АН СРСР (з 

1946), Герой Соціалістичної Пра¬ 
ці (1969). Після закінчення Пет- 
рогр. ун-ту (1915) працював у 
Політехнічному (1916—39) і Фі- 
зико-технічному (1925—39) ін-тах 
у Ленінграді, потім у Фізичному 
ІН-ТІ АН СРСР (з 1937, 1951 — 
73 — директор). У 1929—31 був 
у відрядженні у Франції, де пра¬ 
цював у лабораторії М. Склодовсь- 
кої-Кюрі. В 1946—61 — директор 
Н.-д. ін-ту ядерної фізики Моск. 
ун-ту. Осн. наук, праці — з фізи¬ 
ки атомного ядра і космічного про¬ 
міння. С. уперше застосував Віль- 
сона камеру, вміщену в магн. поле, 
для дослідження взаємодії у-про- 
міння з речовиною. Відкриттям 
(1927—29) зливів частинок у кос¬ 
мічному промінні С. заклав осно¬ 
ви фізики частинок високих енер¬ 
гій. Подальші дослідження в цій 
галузі привели до відкриття елек¬ 
тронно-ядерних злив та ядерно- 
каскадних процесів у космічному 
промінні. Депутат Верх. Ради 
СРСР 4—8-го скликань. У 1950 — 
74 — голова Комітету по Міжна¬ 
родних Ленінських преміях «За 
зміцнення миру між народами». 
Ленінська премія, 1982. Держ. 
премія СРСР, 1951. Премія ім. 
Д. І. Менделєєва АН СРСР, золо¬ 
та медаль ім. С. І. Вавилова АН 
СРСР (1952). Нагороджений 6 ор¬ 
денами Леніна, орденом Жовтне¬ 
вої Революції, 2 орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. 
СКОБЛИКОВ Олександр Павло¬ 
вич (н. 25.11 1929, м. Дружківка, 
тепер Донец. обл.) — укр. рад. 
скульптор, нар. художник УРСР 
(з 1976). Член КПРС з 1968. В 
1948—54 навчався в Київ, худож. 
ін-ті у М. Лисенка. Твори: «На 
цілині» (1960), «Т. Г. Шевченко» 
(1964), «Прийшла й до нас на фронт 
весна» (1967), «Г. І. Петровський» 
(1970), «Двічі Герой Соціалістич¬ 
ної Праці П. О. Же люк» (1975), 
«Академік Р. В. Чаговець» (1977), 
«В. І. Ленін. 1903 рік», «Портрет 
Б. Є. Патона» (обидва — 1980), 
«Нескорені» (1981) та ін. Автор 
пам’ятників В. І. Леніну (1959, 
Кривий Ріг), М. О. Некрасову 
(смт Немирів Вінн. обл.), 
Т. Г. Шевченку (Шалет-сюр-Луен, 
Франція, 1974), морякам Дніп¬ 
ровської військ, флотилії (1979, 
Київ, у співавт. з М. Вронсь- 
ким), академіку В. І. Вернадсько- 
му (Київ, 1981), М. В. Гого¬ 
лю і монумента на ознаї^іенуван- 
ня возз’єднання України з Росією 
(обидва — 1982, Київ). На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора. Респ. комсо¬ 
мольська премія ім. М. Остров- 
ського, 1972. Іл. див. до статей 
Київ, т. 5, с. 117; Кіровоград¬ 
ська область, т. 5, с. 206; Корній¬ 
чук О. Є., т. 5, с. 415; Некрасов 
М. О., т. 7, с. 307; Пам'ятник, 
т. 8, с. 148. 
СКОБЛІН Олексій Петрович 
(н. 23.III 1926, м. Новочеркаськ, 
тепер Ростовської обл.) — укр. рад. 
лікар-ортопед, доктор мед. наук 
(з 1961), професор (з 1964), засл. 
діяч науки УРСР (з 1981). Член 
КПРС з 1955. В 1948 закінчив 
Харків, мед. ін-т. Зав. кафедрою 
ортопедії і травматології (з 1966) 
і проректор (1980—81) Крим, 
мед. ін-ту. С.— голова Крим. обл. 
наук, т-ва ортопедів-травматоло- 



гів. Основні наук, праці С. при¬ 
свячені вивченню кісткової авто¬ 
пластики, регенерації кісткової тка¬ 
нини. 
СКОВОРОДА Григорій Савич 
[22.ХІ (З.ХІІ) 1722, с. Чорнухи, 
тепер смт. Полтавської обл. — 
29.x (9.ХІ) 1794, с. Пан-Іванів- 
ка, тепер Сковородинівка Золо- 
чів. р-ну Харків, обл. ] — видатний 
укр. просвітитель, філософ і поет. 
Освіту здобув у Київській акаде¬ 
мії, де навчався 1734—41, 1744— 
45, 1751—53. В 1741—44 служив у 
придворній капелі в Петербурзі. 
В 1745—50 перебував в Угорщині, 
подорожував по Австрії, Словач¬ 
чині, Польщі, Італії. В 1753 викла¬ 
дав у Переяславському, 1759— 
64 — в Харків, колегіумах. Через 
переслідування залишив пед. дія¬ 
льність і останні 25 років життя (з 
1769) мандрував по Україні, про¬ 
повідуючи свої філос. погляди се¬ 
ред народу. Саме в цей час напи¬ 
сав осн. філос. і поет, твори: чДіа- 
лог, или розглагол о древнем мірі», 
«Наркісс. Разговор о том: узнай 
себе», «Разговор пяти путников о 
истинном щастіи в жизни», «Раз¬ 
говор, назьіваемьій алфавіт, или 
Букварь мира», «Израилский 
Змій», «Діалог. Имя ему — Потоп 
зміин» та ін. Творчість С. була 
виявом протесту проти феод.- 
кріпосницького ладу. Як філософ 
С. відомий насамперед просвіти¬ 
тельськими етичними ідеями, за¬ 
снованими на критиці соціальної 
нерівності, паразитизму експлуа¬ 
таторських класів, на звеличенні 
трудового народу. В центрі уваги 
С., як і ін. просвітителів 1/—18 
ст., була проблема людського щас¬ 
тя. С. висунув ідею, що щастя 
людини полягає в праці, яка від¬ 
повідає її природним нахилам. 
Однак, залишаючись просвіти¬ 
телем, С. не міг піднестись до ро¬ 
зуміння того, що праця лише тоді 
може дати повноту щастя, коли 
вона вільна від експлуатації. Як 
і всі тогочасні просвітителі, С. роз¬ 
глядав людину позаісторично. Кри¬ 
терій розумності сусп. порядків, 
моральних понять і дій він вбачав 
у їхній відповідності «природі 
людини» і вважав, що' шлях до 
встановлення справді розумних 
сусп. відносин лежить через піз¬ 
нання цієї «природи». Ідеал су¬ 
спільства він подав в образі «гор- 
нєй республіки», в якій існує заг. 
рівність людей і досягнуто заг. 
щастя. С. твердив, що шляхом до 
щастя є самопізнання, пізнання 
своїх природних нахилів. Вихід 
з існуючого становища С. вбачав 
не в активній боротьбі проти поряд¬ 
ків, які заважали людині бути 
щасливою, а у втечі від світу зла 
і досягненні свободи в сфері духу. 
При всій істор. обмеженості це 
розв’язання проблеми щастя було 
прогресивним, оскільки утверджу¬ 
вало ідею про сусп., позастанову 
цінність людей праці, про рів¬ 
ність і однакову моральну вар¬ 
тість усіх видів праці. Становище 
людини в суспільстві повинно ви¬ 
значатися не «маєтностями», а при¬ 
родною здатністю до тієї чи іншої 
справи. С. доводив, що людина не 
може бути щасливою, якщо вона 
діє всупереч своїй природі. Ве¬ 
ління природи, за С., є веління 
бога в людині. Пізнання природи— 

це пізнання бога. Бог і природа — 
одне й те ж. Теоретичну осно¬ 
ву вчення С. становить своєрідна 
форма пантеїзму, близька до по¬ 
глядів Дж. Бруно. С. виступає з 
рішучою критикою біблійних мі¬ 
фів про створення світу богом. 
Світ існує вічно. Бог — не поза 
світом, а в самому світі, він вну¬ 
трішнє начало і «саморухома пру¬ 
жина» всього існуючого. Пантеїзм 
С. в цілому не вийшов за межі 
об'єктивного ідеалізму. Ототож¬ 
нюючи бога з природою, С. разом з 
тим твердив, що в природі є два 
начала — духовне («невидима на¬ 
тура») і тілесне, матеріальне («ви¬ 
дима натура»). Дух є «животворне» 
начало видимої природи. «Тлін¬ 
ний» світ речей — лише тінь «віч¬ 
ного дерева життя», яким є духов¬ 
на природа. Однак вічною є й ма¬ 
теріальна природа. С. настійно 
підкреслював вічність матерії. На 
цій основі він розробив концепцію 
існування трьох світів — безко¬ 
нечного всесвіту — макрокосму, 
шо містить у соб^і безліч окремих 
світів, мікрокосму, яким є людина, 
і «символічного» світу Біблії. 
Матеріалістичні тенденції в сві¬ 
тогляді С. найвиразніше висту¬ 
пають в його теорії пізнання. Як 
просвітитель, С. вірив у всемо¬ 
гутність людського розуму, в мож¬ 
ливість пізнання таємниць приро¬ 
ди. Кінцевим джерелом усіх знань 
С. вважав досвід, практику, жит¬ 
тя, хоч істина, на його думку, ося¬ 
гається розумом. Усі науки і 
мистецтва народилися з досвіду. 
В свою чергу, практика є плодом 
наук і «художеств». Філос. мис¬ 
ленню С. значною мірою властиві 
елементи діалектики, шо вияви¬ 
лося, зокрема, в глибокому розу¬ 
мінні єдності і взаємопереходу про¬ 
тилежностей. С. різко критикував 
офіц. релігію за її догматизм і 
схоластику, пропагуючи вороже 
церкві геліоцентричне вчення М. 
Коперника, висміював розбеще¬ 
ність і дармоїдство священиків. С. 
перший на Україні виступив з рі¬ 
шучою критикою Біблії. Він до¬ 
водив, шо біблійні перекази є 
облудним вимислом. Водночас, 
виходячи з того, шо кожен «світ» 
має в собі невидиме, духовне на¬ 
чало, С. намагався відшукати в 
Біблії прихований символічний 
зміст, чим робив значні поступки 
теології. С. виховував у народі 
патріотичні почуття, був добре обіз¬ 
наний з істор. минулим України, 
її побутом і культурою. Він висо¬ 
ко цінив Б. Хмельницького. Був 
прибічником миру між народами. 
С. відіграв визначну роль у роз¬ 
витку демократичної громадсько- 
політ. думки 18 ст. 
У пед. поглядах С. відбилися осн. 
напрями передової педагогіки: гу¬ 
манізм, демократизм, висока мо¬ 
ральність, любов до батьківщини 
й народу. В притчах «Благодарньїй 
Еродій», «Убогій Жайворонок» та 
ін. С. висміяв дворянсько-аристо¬ 
кратичне виховання і протиставив 
йому позитивний ідеал виховання, 
мета якого — створення гармоній¬ 
но розвиненої людини. Гол. пед. 
принципом С. вважав виховання 
природних здібностей людини, про¬ 
голошував ідею природного вихо¬ 
вання. Великого значення надавав 
вихованню любові до праці, са¬ 

модіяльності учнів, керівній ро¬ 
лі батьків і вчителів. Обстоював 
загальнодоступне, безплатне нав¬ 
чання для всіх верств населення. 
Багатогранна діяльність С. у галу¬ 
зі художньої творчості. Він поет, 
прозаїк, перекладач рим. авторів 
Горація, Вергілія, Овідія, Плу- 
тарха, Ціцерона, новолатинських 
поетів. 
С.— автор рукописної зб. оригі¬ 
нальних поезій «Сад божествен¬ 
них пьсней», куди ввійшло зо 
пісень, написаних в різні роки 
(1753—85), віршованих сюжетних 
оповідань (фабул). Більшість 
віршів С. є відгуком на певні 
події (поезія факту). С. заяв¬ 
ляє про свій намір завжди бути 
з бідним людом, з народом (піс¬ 
ня 18-а), засуджує тодішню сусп. 
соціальну систему (пісні 14-а, 
17-а), звеличує свободу («Ве 1і- 
Ьегіаіе» — «Про свободу»), малює 
красу рідної природи («Ах, поля, 
поля зеленьї»), підносить важливі 
філос. проблеми свого часу. С. 
створив видатну пам’ятку укр. 
сатири 18 ст. «Всякому городу нрав 
и права», яка стала нар. піснею. 
С. писав мовою, близькою до на¬ 
родної («Ой ти, птичко желтобо- 
ко...»), книжною давньоукр., лат. 
та наближеною до російської. Він 
розвинув укр. віршування, збага¬ 
тив його засобами нар.-пісенної 
тонізації, урізноманітнив строфі¬ 
ку, жанри. С.— автор зб. байок 
«Басни харковскія» (ЗО байок), 
осн. мотиви яких — викриття па¬ 
разитичного існування, утверджен¬ 
ня високих моральних якостей 
людини. Байки С. відбивають його 
філос., педагогічні, просв. по¬ 
гляди, гуманістичні ідеали. Твор¬ 
чість С. мала значний вплив на 
його наступників — І. Котляревсь¬ 
кого, Є. Гребінку, Г. Квітку-Ос- 
нов’яненка, Т. Шевченка, в рос. 
л-рі — на В. Капніста, В. Наріж¬ 
ного. Ім’я С. було названо в поста¬ 
нові Раднаркому РРФСР ЗО.VII 
1918 за підписом В. І. Леніна про 
увічнення пам’яті великих дія¬ 
чів минулого. Літ.-мемор. Сково¬ 
роди Г. С. музеї є в Переяславі- 
Хмельницькому і Сковородинівці. 
Пам’ятники С. встановлено в Києві 
(іл. див. до ст. Кавалерідзе І. П., 
т. 4, с. 490), Чорнухах, Сковоро¬ 
динівці. 
Те.: Твори, т. 1—2. К., 1961; Вибрані 
твори, т. 1 — 2. К., 1972; Повне зібран¬ 
ня творів, т. 1—2. К., 1973; Сочине- 
ния, т. 1—2. М., 1973. 
Літ.: Редько М. Світогляд Г. С. Ско¬ 
вороди. Львів, 1967; Попов П. М. Гри¬ 
горій Сковорода. К., 1969; Ніжинець 
А. М. На зламі двох світів. X., 1970; 
Філософія Григорія Сковороди. К., 
1972; Мишанич О В. Григорій Сково¬ 
рода і усна народна творчість. К., 1976; 
Поліщук Ф. М. Григорій Сковорода. 
К., 1978. В. 1. Шинкарук 

(філософські погляди С.), 
В. В. Яременко 

(літ. творчість С.) 

СКОВОРОДЙ Г. С. МУЗЄЇ — 
1) у селі Сковородинівці (до 
1923 — Пан-Іванівка), тепер Золо- 
чівського р-ну Харківської обл., 
літературно-меморіальний музей. 
Відкритий 1972 в будинку А. І. 
Ковалівського, де в 90-х рр. 18 
ст. жив Сковорода. М^зей роз¬ 
міщується на території Сково- 
родинівського заповідника, засно¬ 
ваного 1922 в числі найперших у 
Рад. Союзі. В 1972 плошу заповід- 
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СКОВОРОДИ г. с. 
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Обкладинка книги 
Г. С. Сковороди «Басни 
харковскія». 

Могила 
Г. С. Сковороди. 
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СКОЙКА 

В. І. Сколоздра. Гомін 
Карпат. Гіпс. 1960. 
Львівський музей 
українського мистецтва. 

Сколопендри: 
1 — сколопендра кіль¬ 
часта; 
2 — самка, що згор¬ 
нулась навколо відкла- 
ДЄІШХ яєць. 

ника розширили до 22 га, включив¬ 
ши до нього ставок, сад і парк, 
що прилягають до музею. На бере¬ 
зі заповідного ставка росте 650- 
літній дуб, під яким любив пра¬ 
цювати філософ. Неподалік — 
могила Г. С. Сковороди і скульп¬ 
турний пам’ятник, встановлений 
1972 (скульптор І. Кавалерідзе, 
арх. В. Гнєздилов). У 3-х кімна¬ 
тах музею розгорнуто експозицію, 
матеріали якої висвітлюють жит¬ 
тєвий і творчий шлях Г. Сковоро¬ 
ди: автографи і видання його 
творів, вироби прикладного мист- 
ва і нар. умільців, твори відомих 
художників М. Самокиша, С. Ва¬ 
сильківського та ін. Четверта кім¬ 
ната, в якій Сковорода помер,— 
меморіальна. Цінними експоната¬ 
ми є годинник Сковороди та 
скринька, якою він користувався, 
перебуваючи у Ковалівських. 

В. П. Манженко. 

2) У селищі Чорнухах, тепер смт 
Полтавської області, де народився 
і провів дитячі роки Сковорода, — 
меморіальна садиба. Відкрита 1972. 
У меморіальному комплексі — від¬ 
новлена хата батьків Сковороди, 
господарські будівлі. Життя й 
діяльність Г. Сковороди висвітлю¬ 
ються в експозиції місцевого крає¬ 
знавчого музею. 
3) У м. Переяславі-Хмельницько- 
му Київ. обл. меморіальний музей. 
Відкритий 1972 у приміщенні ко¬ 
лишнього Переяславського коле¬ 
гіуму, де 1753—54 Сковорода чи¬ 
тав лекції з поетики. 
Літ.; Григорій Сковорода. Матеріали 
про відзначення 250-річчя з дня на¬ 
родження. К., 1975; Литературно-ме- 
мориальньїй музей Г. С. Сковородьі. 
Путеводитель. X., 1979. 

СКОЙКА (Ппіо) — рід двостул¬ 
кових молюсків. Раковина (довж. 
до 90 мм) видовжена або овальна, 
на спинному боці обидві стулки 
зчленовані лігаментом (зв’язкою) 
і зубовидними відростками, що 
входять у відповідні заглибини 
протилежної стулки і утворюють 
замок. С. живуть в річках, озерах, 
ставках. Роздільностатеві. Личин¬ 
ки — глохідіі, паразитують на ри¬ 
бах. Бл. 20 видів С., поширених 
в Європі, Пн. Африці і Сх. Азії, 
з них в СРСР — 8 видів, у т. ч. 
на Україні — 4: С. звичай на 
(и. рісіогит), С. опукла (17. 
іитісІиз), С. товстостінна 
(и. сгаззиз) та С. Стевена 
(ГТ. Біеуепіапиз). З тіла молюсків 
виготовляють кормове борошно, 
з раковин — гудзики й різні при¬ 
краси. У викопному стані С. ві¬ 
домі починаючи з тріасу. 
СКОК Володимир Іванович (н. 
4.VI 1932, Київ) — укр. рад. фі¬ 
зіолог, акад. АН УРСР (з 1979). 
Член КПР(І з 1955. Закінчив Київ, 
ун-т (1955). В 1956—62 працював 
в Ін-ті фізіології цього ж ун-ту, 
з 1962 — в Ін-ті фізіології АН 
УРСР (з 1970 — зав. відділом; 
з 1980 — заст. директора). В 1974— 
78 і з 1981 — академік-секретар 
Відділення біохімії, фізіології і 
теор. медицини АН УРСР. Праці 
присвячені вивченню фізіології ве¬ 
гетативної нервової системи. З’я¬ 
сував властивості іонних каналів, 
зокрема час відкритого стану, про¬ 
відність у синаптичних рецепторів 
нейронів вегетативних гангліїв, за¬ 
реєстрував природну активність 

цих нейронів за допомогою внут¬ 
рішньоклітинних електродів, вста¬ 
новив відсутність у них прямого 
гальмування тощо. Премія ім. 
І. М. Сєченова АН СРСР, 1971. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
СКбЛЕ— МІСТО Львів, обл. УРСР, 
райцентр, на р. Опорі (бас. Дніст¬ 
ра). Залізнична станція. Вперше 
згадується 1397, хоч є відомості, 
що населений пункт існував тут 
в 11 ст. С. було під владою шляхет. 

Сколе. Пантелеївська церква. 17 ст. 

Польщі. Протягом 1671—81 в око¬ 
лицях С. діяв загін опришків на 
чолі з А. Дзигановичем, у 40-х рр. 
18 ст.— загони під керівництвом 
О. Довбуша та І. Бойчука. Після 
1-го поділу Польщі (1772) С. за¬ 
гарбала Австрія (з 1867 — Австро- 
Угорщина). В районі С. відбуло¬ 
ся Сколівське селянське завору¬ 
шення 1824—26. Під впливом ре¬ 
волюції 1905—07 в Росії в С. З—6. 
IX 1907 відбувся один з найбіль¬ 
ших у Галичині страйків. У 1919 
С. окупувала бурж.-поміщицька 
Польща. Під керівництвом кому¬ 
ністів 1923, 1924, 1926, 1931, 1933, 
1934 в С. відбувалися страйки ро¬ 
бітників. У 1936 вибухнув страйк 
лісорубів, який тривав понад мі¬ 
сяць і закінчився задоволенням їх¬ 
ніх вимог. У 1939 С. у складі Зх. 
України возз’єднано з УРСР. З 
1940 С.— місто. УС.— лісгоспзаг, 
деревообр., буд. матеріалів, хліб¬ 
ний комбінати, кар’єроуправлін- 

Сковороди Г. С. музеї. 
Літературно-меморіальний музей 
Г. С. Сковороди в селі Сковороди- 
нівці. 
Меморіальна садиба в селі Чорну¬ 
хах. 

ня, комбінат побутового обслуго¬ 
вування. З заг.-осв. та музична 
школи, лікарня, поліклініка, Бу¬ 
динок культури, кінотеатр, 2 б-ки, 
істор.-краєзнавчий музей. Пам’ят¬ 
ка архітектури — дерев’яна три- 
дільна, триверха Пантелеївська 
церква 17 ст. з іконостасом та іко¬ 
нописом у стилі барокко. Тепер — 
музей народної архітектури й ми¬ 
стецтва. 

СКбЛІВСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ЗА¬ 
ВОРУШЕННЯ 1824—26 — один 
З найбільших антифеод. селянсь¬ 
ких виступів у Сх. Галичині в 
1-й пол. 19 ст. Відбувалося в ма¬ 
єтку графа О. Потоцького, до яко¬ 
го входили містечко Сколе (тепер 
місто Львів, обл.) і 26 навколиш¬ 
ніх сіл. Причиною заворушення 
була спроба поміщика запровади¬ 
ти підвищену панщину і примуси¬ 
ти селян виконувати нав’язану їм 
1815 угоду про допоміжні роботи 
на двірських мануфактурах за при¬ 
мусовим наймом. У 1817 сільс. 
громади Сколівщини подали австр. 
урядові скаргу на поміщика. Її 
було передано на розгляд ад¬ 
міністрації маєтку, яка зволікала 
розгляд скарги під приводом не¬ 
довір’я до громад, уповноваже¬ 
них, що її подали. В 1824 Стрийсь- 
ке окружне староство намага¬ 
лося примусити селян обрати но¬ 
вих громад, уповноважених для 
розгляду скарги. Селяни вчинили 
опір, а слідом за цим весною 1825 
відмовилися виконувати підви¬ 
щену панщину і роботи за при¬ 
мусовим наймом. Протягом 1825 
в села Сколівщини двічі відря¬ 
джалися каральні загони, але не 
домоглися успіху. В червні 1825 
угоду від 1815 анулювали, проте 
підвищена панщина була визнана 
законною. Але селяни продовжу¬ 
вали чинити опір. Для придушен¬ 
ня заворушення бу.чи послані 
війська. Каральна експедиція три¬ 
вала з червня по вересень 1826. 
Десятки селян побито киями, 9 ак¬ 
тивних учасників заарештовано. 
Селянам було нав’язано нову уго¬ 
ду про повинності. 
Літ.: Стеблій Ф. І. Боротьба селян 
Східної Галичини проти феодального 
гніту в першій половині XIX ст. К., 
1961. Ф. І. Стеблій. 

СКбЛІВСЬКИЙ РАЙбН — у 
пд.-зх. частині Львів, обл. УРСР. 
Утворений 1940. Площа 1,5 тис. 
км^. Нас. 52,7 тис. чол. (1982). 
У районі — 55 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, 2 селищ¬ 
ним і 24 сгльс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — м. Сколе. Район 
лежить у межах Передкарпат- 
тя та Карпат Українських. Корис¬ 
ні копалини: нафта, природний 
газ, горючі сланці, буд. матеріали. 
Тер. району тече р. Стрий з прит. 
Опір (бас. Дністра). Грунти бурі 
лісові, переважно щебенюваті. Лі¬ 
си (смерека, бук, сосна, ялина, 
кедр, липа, клен) займають 67% 
площі району. Провідне місце 
в економіці С. р. посідає лісова 
пром-сть (Сколівський і Славсь- 
кий лісгоспзаги, Сколівський де¬ 
ревообр. комбінат) та вироби, буд. 
матеріалів (сколівське кар’єро- 
управління та комбінат буд. мате¬ 
ріалів). Розвиваються нар. промис¬ 
ли (художнє різьблення на дере¬ 
ві, вишивка). Комбінат побутового 
обслуговування (Сколе) та 7 6у- 
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динків побуту. Осн. напрям роз¬ 
витку с. г.— м’ясо-мол. тварин¬ 
ництво (вівчарство, скотарство). 
Площа с.-г. угідь 1981 становила 
36,7 тис. та, у т. ч. орні землі — 
10,3 тис. та. сіножаті й пасовища 
— 27,1 тис. га. Вирощують кор¬ 
мові коренеплоди, трави, кукуруд¬ 
зу на силос. У С. р.— 7 радгоспів, 2 
колгоспи, райсільгосптехніка, рай- 
сільгоспхімія. Залізничні станції: 
Сколе, Верхнє Синьовидне, Гре¬ 
бенів, Лавочне, Славське, Тухля. 

Автомоб. шляхів — 356 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 298 км. 
У районі — 53 заг.-осв., З муз. та 
спортивна школи; 54 лік. закла¬ 
ди, у т. ч. 6 лікарень. Числен¬ 
ні спортивні і туристські бази, 
піонерські табори. 56 будинків 
культури і клубів, кінотеатр, 57 
кіноустановок, 62 б-ки, історико- 
краєзнавчий музей. У смт Слав- 
ському С. р. народився укр. пись¬ 
менник і журналіст Ф. Заревич, 
у с. Оряві — укр. поет і публіцист 
Л. Данкевич, у с. Корчині — укр. 
письменник і педагог П. О. Кир- 
чів, у с. Крушельниці — укр. 
рад. хоровий диригент Ю. О. Кор- 
чинський. У С. р. видається газ. 
«Радянська Верховина» (з 1940). 

В. В. Касюхнич. 
СКОЛІЄВІ, сколієві оси (Зсоїіоі- 
сіеа) — надродина жалячих комах 
ряду перетинчастокрилих. Тіло 
(довж. до 45 мм) чорне з жовтим 
малюнком, вкрите грубими волос¬ 
ками. Для С. характерні міцні 
копальні ніжки. Живляться нек¬ 
таром квіток, гнізда влаштовують 
у грунті, для личинок запасають 
їжу — личинок пластинчастовусих 
жуків, паралізованих уколом жа¬ 
ла. Бл. 600 видів С., поширених 
в тропіках і субтропіках, з них в 
СРСР — бл. 40 видів, у т. ч. на 
Україні — бл. 20. Деяких С. як 
ентомофагів використовують у 
біологіч. боротьбі з шкідниками 
цукрової тростини на островах 
Океанії. Г. 3. Осичнюк. 
СКОЛіОЗ (грец. окоХішаї^ — ви¬ 
кривлення)—викривлення хребта 
убік, шо нерідко супроводиться 
ротацією (обертанням) тіл і зад¬ 
ніх елементів хребців. Найчасті¬ 
ше виникає в період інтенсивного 
росту організму (у віці 5—15 ро¬ 
ків). При С. спостерігається ряд 
змін і функціональних порушень 

різних органів 1 систем грудної 
клітки і черевної порожнини, що 
перешкоджає їх анатомічному удо¬ 
сконаленню в процесі розвитку ор¬ 
ганізму. Тому С. правильніше бу¬ 
ло б вважати хворобою. За лока¬ 
лізацією процесу С. поділяють на 
шийно-грудний, верхньогрудний, 
грудний, грудо-поперековий, по¬ 
перековий і тотальний (загальний); 
за етіологією — ідіопатичний, 
диспластичний, неврогенний, при¬ 
роджений. За тяжкістю розрізня¬ 
ють 4 ступені деформації'. 1 — не¬ 
значне відхилення хребта убік, 
2 — значне відхилення, коли вже 
є реберний горб, З — більш вияв¬ 
лене викривлення, різка дефор¬ 
мація грудної клітки, великий ре¬ 
берний горб, 4 — тяжке спотво¬ 
рення тулуба з різкою деформа¬ 
цією грудної клітки, таза, задній і 
передній горб. Лікування: 
для лікування 1 і 2 ступенів С. 
застосовують комплекси виправ¬ 
ляючої гімнастики, плавання, 
електростимуляцію м'язів спини, 
масаж, гіпсові ліжка. Лікування 
доцільно провадити в школах- 
інтернатах санаторного типу для 
дітей, хворих на С. Прогресую¬ 
ча деформація хребта з виявлени¬ 
ми явищами серцево-судинної не¬ 
достатності є показанням для опе¬ 
ративного лікування. Див. також 
Викривлення хребта. 

К. С. Терновий. 
СКОЛоЗДРА Володимир Івано¬ 
вич (20.VIII 1912, с. Дороговижі, 
тепер с. Верхньодорожнє Микола¬ 
ївського р-ну Львів, обл.— 7.VIII 
1980, Львів) — укр. рад. скульп¬ 
тор. В 1939—41 навчався у Львів, 
художньо-пром. уч-щі. Працював у 
галузі станкової (переважно порт¬ 
ретної) та монументальної скульп¬ 
тури: «Олекса Довбуш» (1951, 
у співавт. з М. Рябініним), «В. 
Стефаник» (1953), «Людвіг ван 
Бетховен» (1954), «Гомін Карпат» 
(1960), «Шевченко-солдат» (1963), 
«Іван Франко» (1972), пам’ятни¬ 
ки В. Стефаникові у Львові та в 
м. Едмонтоні в Канаді (обидва — 
1971). Твори С. зберігаються в 
ДМУ ОМ у Києві та Львівському 
музеї українського мистецтва. 
Державна премія СРСР, 1952. 
СКОЛОПЕНДР £ЛИ ( Зсоїорепсі- 
геПібае)—родина багатоніжок кла¬ 
су симфіл. Тіло (довж. до 4 мм), 
на відміну від ін. симфіл, має 17 
спинних платівок (тергітів). Ти¬ 
повий рід — сколопендре- 
л а (Зсоїорепсігеїіа). Раніше під 
назвою С. об’єднували всіх сим¬ 
філ. Г. Й. Гуща. 

СКОЛОПЕНДРИ, сколопендрові 
(ЗсоІорепсІготогрЬа) — ряд члени¬ 
стоногих тварин підкласу губоно- 
гих. Тіло (довж. до ЗО см) сплюще¬ 
не в спинно-черевному напрямі, 
бурого, коричневого, синього, зе¬ 
леного та ін. кольорів. На перед¬ 
ньому тулубовому членику є пара 
ногощелеп, в яких містяться про¬ 
токи отруйних залоз. С. поширені 
переважно в тропіках. Ведуть при¬ 
хований спосіб життя. Активні 
вночі. Живляться комахами, черва¬ 
ми, молюсками, великі С. напада¬ 
ють на жаб, ящірок та ін. дрібних 
хребетних. Роздільностатеві. Роз¬ 
множуються, відкладаючи яйця, 
які запліднюються за допомогою 
сперматофора. С.— отруйні тва¬ 
рини, укуси деяких тропічних ви¬ 

дів небезпечні для життя людини, 
в СРСР С. зустрічаються на Пд. 
України, в Молдавії, на Кавказі, 
в Передкавказзі і Серед. Азії; 
найвідоміші види — С. кіль¬ 
часта (ЗсоІорепсІга сіпбиіаіа), 
сліпа С. (Сгуріорз апотаїиз), 
укуси їх для людини не смертель¬ 
ні. 
скрлйти — самоназва всіх або 
однієї з груп причорноморських 
скіфів, яку наводить Герооот (5 
ст. до н. е.) в 4-й книзі «Історії», 
зазначаючи, що ця назва похо¬ 
дить від слова, яке по-скіфсько- 
му значить «цар». 
СКбЛЬСЬКИЙ (Ску льський ) 
Андрій (р. н. невід., Львів — після 
1651) — укр. письменник і дру¬ 
кар. Працював у Львові в друкар¬ 
нях братства, М. Сльозки, А. 
Желіборського, а також в Унів- 
ській друкарні, на Волощині. Бл. 
1647 заснував власну друкарню і 
видав у ній буквар, але під тиском 
конкурентів припинив видавничу 
діяльність. Автор одного з перших 
укр. драм, творів «Вірші з траге¬ 
дії Христос Пасхон Григорія Бо¬ 
гослова» (складені на основі ста¬ 
рогрецьких і візантійських джерел) 
і ряду передмов, у яких широко 
використовував мотиви з античної 
л-ри. В 1651 був обвинувачений у 
зв’язках з розвідниками Б. Хмель¬ 
ницького, заарештований польс. 
шляхтою і підданий тортурам. 

Я. Д. Ісаєвич. 

СКОМОРйХ — давньоруський 
мандрівний актор. Вперше згадує¬ 
ться 1068 в літописах Київ. Ру¬ 
сі. Вистава за участю С. зображе¬ 
на на фресках Софійського собо¬ 
ру у Києві (1037). С. на Русі (піз¬ 
ніше у Росії, Білорусії і на Ук¬ 
раїні) були постійними учасни¬ 
ками нар. свят і обрядів, вико¬ 
нували комедійні, драм, сценки, 
муз., танцювальні і акробатичні 
номери, показували дресированих 
тварин. У 16 ст. об’єднувалися у 
«ватаги» (артілі, групи), що манд¬ 
рували в пошуках заробітку. Жит- 
тєстверджуюче мистецтво С. було 
дуже популярним серед нар. мас; 
його жорстоко переслідувало ду¬ 
хівництво. Виступи С. було забо¬ 
ронено указами 1648 і 1657. В 
17—19 ст. мистецтво С. розвива¬ 
лося далі в балаганах, в лялько¬ 
вих та ін. театрах; його тради¬ 
ції увібрало естрадне і циркове 
мистецтво. 
СКОМОРОХОВ Микола Михай¬ 
лович (н. 19.V 1920, с. Лапоть, те¬ 
пер с. Білогірське Красноармін- 
ського р-ну Сарат. обл.) — рад. 
військ, діяч, маршал авіації (1981), 
двічі Герой Рад. Союзу (лютий, 
серпень 1945), засл. військ, льот¬ 
чик СРСР (з 1971). Член КПРС 
з 1943. У Рад. Армії з 1940. Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941 — 
45 як пілот, старший пілот, коман¬ 
дир ланки, заст. командира і ко¬ 
мандир ескадрильї винищувально¬ 
го авіаполку воював на Закавказ., 
Пн.-Кавказ., Пд.-Зх. і 3-му Укр. 
фронтах. Здійснив 605 бойових 
вильотів, особисто збив 46 і в гру¬ 
пових боях 8 ворожих літаків. 
Після війни — на командній ро¬ 
боті у ВПС Рад. Армії. В 1949 
.закінчив Військ, академію ім. 
М. В. Фрунзе, 1958 — Академію 
Генштабу. З серпня 1973 — нач. 
Військ.-повітр. академії ім. Ю. О. 

СКОМОРОХОВ 

М. М. Скоморохов. 

Скойка звичайна. 

Скоморохи. Народна 
картинка. 2-а половина 
18 ст. 
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СКОМОРОХОВ 

Скопас. Мелеагр. Рим¬ 
ська копія. Мармур. 
Ватікан. Рим. 

Скополія 
карніолійська: 
1 — кореневище; 
2 — пагін; 
3 — плід. 

Гагаріна. Нагороджений орденом 
Леніна, 5 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
СКОМОРСЗХОВ Олександр Олек¬ 
сандрович [22.11 (6.III) 1874, Став¬ 
рополь — 22.VIII 1946, Київ] — 
укр. рад. вчений у галузі електро¬ 
техніки, засл. діяч науки і техні¬ 
ки УРСР (з 1945). Член Комуні- 
стич. партії з 1938. Закінчив (1903) 
Петерб. технологічний ін-т. З 1911 
викладав у Київ, політех. ін-ті 
(КПІ), професор з 1925. В 1933— 
41 — V Харків, електротех. ін-ті, 
з 1944 — зав. кафедрою КПІ. 
Осн. праці стосуються розробки 
електр. машин. Автор одного з пер¬ 
ших в Росії (Київ, 1914) посібни¬ 
ків у галузі електр. машин і транс¬ 
форматорів. 
СКОПА (Рапбіоп Ьаііаеіиз) — 
птах род. скопиних ряду соколо¬ 
подібних. Довж. тіла 56—62 см, 
розмах крил 147—168 см, маса 
1,3—1,9 кг. Оперення спини 
темно-буре, черева — біле; дзьоб 
чорний, восковиця і ноги голубу¬ 
вато-сірі. Селиться поблизу вели¬ 
ких водойм з прозсфою водою. 
Живиться рибою, здобуває її, ки¬ 
даючись у воду з кількаметрової 
висоти. Гнізда мостить на високих 
деревах. У квітні — травні кладка 
3 2—З яєць; насиджують самка і 
самець протягом 35 діб. Поширена 
майже по всій земній кулі. В УРСР 
— дуже рідкісний гніздовий і пе¬ 
релітний птах, що зустрічається 
на Поліссі, в пониззях Дніпра і 
Дунаю. Включена до Червоних 
книг Української РСР та СРСР. 
СКОПАС (2к6яа^; рр. н. і см. 
невід.) — давньогрец. скульптор і 
архітектор 4 ст. до н. е. Н. на о. 
Парос, працював у Тегеї (тепер 
Піалі), Галікарнасі (тепер Бодрум), 
в ін. містах Старод. Греції та Ма¬ 
лої Азії. Брав участь у споруджен¬ 
ні храму Афіни Алеї в Тегеї 
(350—340 до н. е.) і мавзолею в 
Галікарнасі. Серед творів С., що 
збереглися до нашого часу — фриз 
мавзолею в Галікарнасі (серед. 
4 ст. до н. е., у співавт.; фрагмен¬ 
ти — в Британському музеї в Лон¬ 
доні). Багато скульптур С. відо¬ 
мі за рим. копіями («Потос», «Мо¬ 
лодий Геракл», «Мелеагр^, «Ме¬ 
надам). Творчість С. мала великий 
вплив на скульптуру доби еллініз¬ 
му, зокрема на митців Пергамсь- 
кої школи З—2 ст. до н. е. Іл. див. 
також до ст. Амазонки, т. 1, 
с. 156: Галікарнас, т. 2, с. 464. 
Літ.^ Чубова А. П. Скопас. Л. — М., 
1959. 

СКОП£НКО Віктор Васильович 
(н. 18.XII 1935, Новгородка, тепер 
смт Кіровогр. обл.) — укр. рад. 
хімік-неорганік, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1978). Член КПРС з 1962. Після 
закінчення Київ, ун-ту (1958) пра¬ 
цює в ньому (з 1971 — професор, 
з 1975 — проректор, з 1977 — також 
завідуючий кафедрою). Осн. наук, 
напрям — хімія координаційних 
сполук. Проводить дослідження 
реакцій комплексоутворення в не¬ 
водному середовищі, на поверхні 
твердого тіла. Розробив нові мето¬ 
ди синтезу координаційних сполук, 
що включають лінійні й нелінійні 
псевдогалогенідні групи, синтезу¬ 
вав металокомплексні каталізатори 
на основі модифікованого різни¬ 
ми органічними добавками силі¬ 
кагелю. Нагороджений орденом 

Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
даллю. 
СК(ЗП’Є, Скопле — місто на Пд. 
Югославії, столиця Соціалістич¬ 
ної Республіки Македонії. Розта¬ 
шоване на р. Вар дарі. Вузол з-ць 
і автошляхів. 405,6 тис. ж. (1981). 
Значна металург., маш.-буд. (ви¬ 
роби. с.-г. машин та ін.) і хіміч¬ 
на пром-сть. Склоробні, цем., де¬ 
ревообробні, шкіряно-взут., фарм., 
текстильні підприємства. Розви¬ 
нута харчосмакова (гол. чин. на 
місц. сировині — тютюнова, пи¬ 
воварна, фруктово-овочеконсерв¬ 
на, м’ясна, борошномельна) про¬ 
мисловість. Ун-т. Македонська ака¬ 
демія наук і мистецтв. Музей, ма¬ 
кедонський нар. театр. Архіт. 
пам’ятки середньовіччя. С. засн. 
у 6 ст. Місто зазнало значних 
руйнувань під час землетрусу 
1963. 
СКбПІН-Ш^ЙСЬКИЙ Михайло 
Васильович [8 (18).ХІ 1586 — 23.ІУ 
(З.У) 1610, Москва] — рос. дер¬ 
жавний і військ, діяч, князь. 
У 1606, за царювання Василія 
Шуйського, С.-Ш. призначений 
воєводою царських військ. Брав 
активну участь у придушенні пов¬ 
стання під проводом І. І. Болот¬ 
никова. В 1608 вів переговори зі 
Швецією про спільну боротьбу 
проти польс.-лит. військ (див. 
Польська і шведська інтервенція 
початку 17 століття), 1609—10 
на ЧОЛІ рос.-швед, армії здобув 
яд перемог над загонами Лже- 
митрія 11, зокрема в березні 

1610 розгромив польсько-лит. вій¬ 
сько і примусив зняти облогу 
Москви. 
СКОПСЗЛІЯ (Зсороііа) — рід рос¬ 
лин родини пасльонових. Багато¬ 
річні трави з розвилисто-галузис¬ 
тим стеблом і товстим повзучим 
кореневищем. Листки цілісні, чер¬ 
гові, еліптичні, квітки поодинокі, 
пониклі. Плід — двогнізда коро¬ 
бочка. Відомо 6 видів, пошир, 
у Сх. Азії і Європі, в СРСР — 
З види, в т. ч. на Україні — один 
— С. карніолійська (5. 
сагпіоііса) — лікарська рослина; 
росте зрідка в лісах Карпат, При¬ 
карпаття, Поділля і дуже рідко — 
Правобережного Лісостепу. З ко¬ 
реневищ добувають алкалоїди гіос¬ 
ціамін (його використовують для 
одержання препарату атропіну) і 
скополамін, які широко застосо¬ 
вують в медицині. Всі види С. 
отруйні. 
СКОПЦІ — бузувірська релігій¬ 
на секта в Росії. Виникла в 2-й 
пол. 18 ст., відокремившись від 
секти хлистів. Проповідувала 
«боротьбу з плоттю» шляхом оскоп¬ 
лення (звідси назва) як єдину умо¬ 
ву «спасіння душі». В період бу¬ 
дівництва соціалізму в СРСР секта 
розпалась. 
СКОРА Яків (рр. н. і см. невід.)— 
укр. ливарник з Галичини.У 1341 
для собору св. Юра у Львові ви¬ 
лив дзвін простої, строгої, трохи 
видовженої форми, прикрашений 
дворядковим написом навколо і 
підписом. 
СКОРБОТ (нім. ЗкогЬиІ;) — захво¬ 
рювання, що спричинюється недо¬ 
статнім надходженням в організм 
вітаміну С; те саме, що й цинга. 
СКОРЗОНісРА (Зсоггопега) — 
рід рослин родини складноцвітих. 
Багаторічні, рідще дворічні трави 

і напівчагарники. Листки чергові, 
цілокраї, перистороздільні або пе- 
ристорозсічені. Квітки язичкові, 
жовті або, рідше, рожеві. Сім’ян¬ 
ки голі або опушені. Бл. 170 ви¬ 
дів, гол. чин. в посушливих обла¬ 
стях від Серед. Європи і Середзем¬ 
номор’я до Сх. Азії. В СРСР по¬ 
над 80 видів, в т. ч. в УРСР — 13. 
Культивують С. іспанську (5. ЬІ8- 
рапіса), т. 3. солодкий, або чорний, 
корінь, в Європі й Америці як 
овоч. На Україні, гол. чин. на 
Пд., поширені дикоростучі види — 
С. м’яка (5. тоПіз), С. Жакена 
(5. іасяиіпіапа), С. дрібноквіткова 
(5. рагуіПога) та ін. Корені дея¬ 
ких С. (тау-сагиз, теке-сагиз та ін.) 
містять каучук. 
СК(ЗРИК Мирослав Михайлович 
(н. 13.УП 1938, Львів) — укр. 
рад. композитор, заслужений діяч 
мистецтв УРСР (з 1969). У 
1960 закінчив Львівську кон¬ 
серваторію (класи А. Солтиса і 
С. Люокевича), 1964 — аспіранту¬ 
ру при Моск. консерваторії (клас 
Д. Кабалевського). З 1964 — 
викладач Львів., з 1966—Київ, 
консерваторій. Твори: балет «Ка¬ 
менярі» (1967), симфонічні («Гу¬ 
цульський триптих», 1965; сюїта з 
музики до п’єси «Камінний госпо¬ 
дар» Лесі Українки, 1971; «Кар¬ 
патський концерт», 1972); вокаль¬ 
но-симфонічні (кантати «Весна», 
1960; «Людина», 1964), концерти 
з оркестром для фортепіано (1977), 
скрипки (1969); «Три українські 
весільні пісні для голосу з орке¬ 
стром» (1976), твори для камерно¬ 
го оркестру (партити, 1966, 1970, 
1973), камерно-інструм. ансамблі; 
романси на вірші Т. Шевченка, 
естрадні пісні, музика до вистав і 
кінофільмів. У 1978 закінчив оперу 
«На русалчин Великдень» М. Ле- 
онтовича. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани». Респ. комсомоль¬ 
ська премія ім. М. Островського, 
1968. 
Те.: Ладовая система С. Прокофьева. 
К., 1969. 
Літ.: Щириця Ю. Мирослав Скорик. 
К., 1979. 

СКОРЙНА (Скарина) Франциск 
(Георгій; бл. 1490, Полоцьк — бл. 
1540, Прага) — білорус, першо¬ 
друкар, просвітитель і культур¬ 
ний діяч. В 1504—06 навчався в 
Краківському ун-ті, отримав сту¬ 
пінь бакалавра філософії. У 1512 
в Падуанському ун-ті захистив 
диплом на ступінь доктора меди¬ 
цини. Видавничу діяльність по¬ 
чав у Празі, де заснував вид-во 
та друкарню. Видав «Псалтир» 
церковнослов’ян. мовою (1517)і 19 
окремих книг Біблії в перекладі на 
тодішню літ. білоруську мову 
(1517—19). Бл. 1520 С. переїхав 
у Вільно. Тут організував дру¬ 
карню (перша на території СРСР) 
і видав «Малу подорожню книжи- 
цю» (1522) та «Апостол» (1525). 
В 1530 переїхав до Кенігсберга. 
В 1534 знову повернувся до Праги, 
де провів останні роки життя, 
працюючи лікарем і садівником 
короля Фердінанда. Свої видан¬ 
ня С. супроводив передмовами, 
в яких засуджував пороки феод, 
суспільства, виступав за освіту на¬ 
роду. Книги С. мали вплив на ран¬ 
нє укр. друкарство (Івана Федо- 
рова та його послідовників), а та¬ 
кож на мову укр. рукописів Ще- 
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ресопницького Євангелія та ін.). 
З поліграфічного боку книги С. 
є кращими серед тогочасних європ. 
видань. С. перший у слов’ян, краї¬ 
нах запровадив титульні аркупіі, 
вмістив багато гравюр, худож. 
ініціали. Книги С. були поширені 
також у Росії, Литві і на Україні. 
Те.: Прадмова і пасляслоУІ. Мінск, 
1969. 
Літ.: Белорусский просветитель 
Франциск Скорина и начало книго- 
печатания в Белоруссии и Литве. 
М., 1979; Подокшин С. А. Франшіск 
Скорина. М., 1981; Немировский 
Е. Л. Начало книгопечатания в Бело¬ 
руссии и Литве. Жизнь н деятель- 
ность Франциска Скориньї. Описание 
іізданий и указатель литературм 1517 
—1957. М., 1978. Ф. П. Максименко. 

СКОРО богАтов Костянтин Ва¬ 
сильович [22.11 (6.III) 1887, с. 
Александровське, тепер у складі 
Ленінграда — 28.VII 1969, Ленін¬ 
град] — рос. рад. актор, нар. арт. 
СРСР (з 1953). Сценічну діяль¬ 
ність почав у аматорському гурт¬ 
ку, 1905 перейшов до профес. теат¬ 
ру. Кілька років працював у опер¬ 
них театрах Києва і Петербурга. 
У 1928—35 — актор Ленінгр. Вели¬ 
кого драм, театру, з 1936 — в Ле¬ 
нінгр. академічному театрі драми 
ім. О. С. Пушкіна (з 1951 — дирек¬ 
тор). Серед ролей — Градобоєв 
(«Гаряче серцем О. Островського), 
Єгор Буличов («Єгор Буличов та 
інші» М. Горького), Швандя(«Лю¬ 
бов Ярова» Треньова), Роман Кру¬ 
ча («Банкір» Корнійчука), Яго 
(«Отелло» У. Шекспіра). сЗдин з 
перших створив образ В. І. Леніна 
(«Ленін» Каплера і Златогорової, 
«На березі Неви» Треньова, «Крем¬ 
лівські куранти» Погодіна). Зні¬ 
мався в кіно, гол. ролі у фільмах 
«Пирогов», «Пугачов», а також 
ролі адмірала Макарова («Олек¬ 
сандр Попов»), діда Матвія 
(«Киянка»). Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1941, 
1948, 1949, 1951 (двічі). 
СКОРОбогАтько Віталій Яко¬ 
вич (н. 18.VII 1927, Київ) — укр. 
рад. математик, доктор фізико- 
матем. наук (з 1963), професор 
(з 1966), засл. діяч науки УРСР 
(з 1978). Член КПРС з 1956. Після 
закінчення (1951) Львів, ун-ту 
до 1961 працював у ньому. У 
1961—66 — в Ін-ті математики АН 
УРСР, у 1967—73 — у Фіз.-мех. 
ін-ті АН УРСР (м. Львів). З 1973 
працює в Ін-ті прикладних проб¬ 
лем механіки і математики (до 
1978 — Львів, філіал матем. фі¬ 
зики Ін-ту математики) АН УРСР. 
Праці С. стосуються математич. 
фізики, обчислювальної матема¬ 
тики та геометрії. 
СКОРОДЙТ (відгрец. охбробог— 
часник) — мінерал класу фосфатів 
та їхніх аналогів. Ре^"^ [А5О4] X 
X 2Н2О. Сингонія ромбічна. Густ. 
3,1—3,4. Твердість 3,5—4. Колір 
зеленувато-бурий, зелений, буру¬ 
вато сірий. У Рад. Союзі є в 
РРФСР (Урал, Забайкалля), Ка¬ 
захстані, Узбекистані, Таджики¬ 
стані, на Україні (Закарпаття). 
СКОРОМОВКА, спотиканка — 
1) Жанр народної творчості, жар¬ 
тівливий вислів, складений із спе¬ 
ціально дібраних, близьких за зву¬ 
ковим складом і важких для швид¬ 
кого вимовляння слів («прийшов 
Прокіп — кипить окріп, пішов 

Прокіп — кипить окріп; як іши 
Прокопі кипів окріп, так і без 
Прокопа кипить окріп»). С. часто 
розважаються діти, це сприяє роз¬ 
виткові доброї вимови й кмітли¬ 
вості. С. використовується і для 
вправляння в дикції. 2) Швидка, 
кваплива мова, швидкий темп мов- 

аСОРОПАДСЬКИЙ Іван Ілліч 
[1646, м. Умань, тепер Черкас, обл. 
— З (14).VII 1722, м. Глухів, те¬ 
пер Сум. обл.] — гетьман Лівобе¬ 
режної України (1708—22). Похо¬ 
див з козац. старшини. В 1674 
переселився на Лівобережну Укра¬ 
їну. Обіймав посади генерального 
осавула, полковника Стародуб- 
ського полку (1706—08). Після 
зради гетьмана І. Мазепи С. 1708 
на старшинській раді в Глухові 
обрано гетьманом. Під час Північ¬ 
ної війни 1700—21 в універсалах 
С. закликав населення України 
боротися разом з рос. військом 
проти швед, загарбників. С. брав 
участь у Полтавській битві 
1709. Великий землевласник (во¬ 
лодів понад 20 тис. сел. дворів), 
С. проводив політику дальшого 
закріпачення укр. селянства, жор¬ 
стоко придушував антифеод. ви¬ 
ступи нар. мас. Спроби С. поси¬ 
лити політ, вплив козац. старшини 
успіху не мали (з 1709 діяльність 
гетьманської адміністрації конт¬ 
ролювали царські резиденти, 1722 
для цієї мети створено Малоро¬ 
сійську колегію). 
СКОРОПАДСЬКИЙ Павло Пет¬ 
рович (1873—1945) — генерал цар¬ 
ської армії, великий укр. поміщик, 
монархіст. 29.IV 1918 на інсцено¬ 
ваному австро-нім. окупантами 
«з’їзді хліборобів» у Києві був 
проголошений гетьманом України 
і очолив маріонетковий бурж.- 
поміщицький «уряд» (див. Геть¬ 
манщина). 14.ХІІ 1918 внаслідок 
революц. боротьби трудящих Ук¬ 
раїни «уряд» С. було повалено. 
С. втік до Німеччини, де продов¬ 
жував антирад. діяльність. 
СКОРОПИС — один із способів 
письма. Характеризується заокру¬ 
гленим, а в пізніші часи — і зв’яз¬ 
ним написанням літер у слові. Дав¬ 
ньому С. були властиві лігатури, 
скорочення, винесення окремих 
літер і навіть сполучень їх над 
рядок. С. розвинувся з півуставу, 
коли в зв’язку з інтенсивним роз¬ 
витком сусп. відносин, культури, 
науки тощо зростала потреба при- 
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Скоропис. Уривок з листа Б. Хмель¬ 
ницького до царя Олексія Михайлови¬ 
ча від 8 червня 1648. 

швидшити процес писання. Рос. 
С. почав виникати у кін. 14 ст., 
український, як і білоруський,— 
у 2-й пол. 15 ст. і до серед. 17 ст. 
набув своєрідних форм. У 17 
ст. укр. (київський) С. вплинув на 
рос. (московський) С., літери в 
якому стали більш заокругленими. 
Скорописний почерк моск. письма 
кін. 17 — поч. 18 ст. використа¬ 
но при створенні гражданського 
шрифту. З 2-ї пол. 18 ст. новий 
рос. С. поширився в укр. та 
білорус, письменстві. В осн. ри¬ 
сах цей С. зберігся до наших днів. 
Див. також Устав. 
Літ.: Каманин И. Главньїе моментьі 
в истории развития южнорусского 
письма в XV—XVIII вв. В кн.: Палео- 
графический изборник, в. 1. К., 1899; 
Черелнин Л. Русская палеография. 
М., 1956; Карский Е. Славянская ки- 
рилловская палеография. М., 1979. 

П. Д. Тимошенко. 
СКОРОСТИГЛІСТЬ РОСЛЙН — 
властивість рослинного організму 
швидко рости і розвиватися. Визна¬ 
чається швидкістю набування ста¬ 
ну біологічної і господарської стиг¬ 
лості. С. р.— ознака спадковості. 
Багато культурних рослин взагалі 
скоростиглі, що дає змогу вирощу¬ 
вати їх до основної культури (са¬ 
лат, редиска, шпинат, ін. проміж¬ 
ні культури) або після неї (піс¬ 
ляжнивна гречка). У деяких куль¬ 
турних рослин є окремі скоростиг¬ 
лі сорти, що дає можливість одер¬ 
жувати ранню продукцію (ранні 
овочі, картоплю, фрукти), уника¬ 
ти діяння несприятливих умов, 
напр., суховіїв (скоростиглі сор¬ 
ти пшениці), тощо. 
СКОРОХОД Анатолій Володими¬ 
рович (н. 10.IX 1930, м. Нікополь, 
тепер Дніпроп. області) — укр. 
рад. математик, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1967). Закінчив (1953) Київ, 
ун-т. З 1956 працює в ньому ж 
та Ін-ті математики АН УРСР (з 
1964 — зав. відділом). Осн. на¬ 
прями наук, роботи — теорія 
імовірностей, матем. статистика 
і матем. аналіз. Премія ім. М. М. 
Крилова АН УРСР, 1970. 
СКОРОХйД Олексій Георгійо¬ 
вич (17.x 1879—б.У 1919) — учас¬ 
ник боротьби за владу Рад на Ук¬ 
раїні. Член Комуністичної партії 
з кін. 90-х рр. 19 ст. Учасник Хар¬ 
ківської політичної демонстрації 
1900, революції 1905—07 в Хар¬ 
кові. В 1912 обраний до Харків, 
більшовицького к-ту. Один з ор¬ 
ганізаторів перших марксист, 
гуртків і більшовицької орг-ції 
в Харкові. В 1917—18 член Хар¬ 
ків. Ради робітн. депутатів. Під 
час австро-нім. окупації України 
1918 брав участь у боротьбі проти 
окупантів. У 1919 — член Заліз¬ 
ничного (Іванівського) к-ту КП(б)У 
Харкова. З лютого 1919 — заст. 
наркома шляхів УРСР. 
СКОРОХбДОВА Ольга Іванівна 
[11 (24).VII 1914, с. Білозерка, 
тепер смт Херсон, обл. — 7. V 1982, 
Москва] — рос. рад. учений у га¬ 
лузі дефектології, педагог, літера¬ 
тор. У 5-річному віці втратила 
слух і зір. У 1925—41 навчалася в 
Харків, закладі (школі-клініці) 
для сліпоглухонімих, яким керу¬ 
вав проф. І. О. Соколянський. 
Тут одержала серед, освіту. В 
1944—48 продовжувала навчання 
в Москві під керівництвом І. О. 
Соколянського. Завдяки наполег- 

СКОРОХОДОВА 

К. в. Скоробогатов. 

Портрет Франциска 
Скорини, вміщений у 
Празькій біблії. Гравю¬ 
ра на дереві. 1517. 

Скорзонера м’яка; 
1 — верхня частина 
рослини; 
2 — корінь;^ 
3 — плід (сім’янка). 
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Скорпіони, тропічний 
скорпіон з роду Рап^і- 
пи8. 

Скорпіонові мухи. 
Ско£піонниця звичайна 
та іі личинка. 

Схема порожнистого 
безнасадкового 
скрубера: 
1 — приймальний па¬ 
трубок газу; 2 — фор¬ 
сунка; З — трубопровід 
промивальної рідини; 
4 — патрубок, по якому 
відводиться очищений 
газ; 5 — камера очище¬ 
ного газу; 6 — насос; 
7 — гідрозатвор; 8 — 
газохід; 9 — дифузор; 
10 — камера змішуван¬ 
ня. 

ливій праці досягла значних ус¬ 
піхів, стала відомим ученим і пое¬ 
тесою. В 1961 захистила дисерта¬ 
цію на здобуття звання кандида¬ 
та пед. наук (з психології). С. 
проводила н.-д. роботу в галузі 
виховання й навчання сліпоглухо¬ 
німих дітей, подала велику допо¬ 
могу в орг-ції дит. будинку для 
сліпоглухонімих у м. Загорську. 
С.— автор наук, і худож. тво¬ 
рів, що мають винятковий інте¬ 
рес. Нагороджена орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. 
Те.: Как я воспринимаю, представляю 
и понимаю окружающий мир. М., 
1972. М. Д. Ярмаченко. 
СКОРОХОДЬКО Антон Калени- 
кович [1 (ІЗ).ІІІ 1883, м. Канів, 
тепер Черкаської обл.— 26.11 1954, 
Київ] — укр. рад. вчений в галузі 
зоогігієни, професор, доктор вет. 
наук (з 1936). В 1909 закінчив 
Харків, вет. ін-т, після чого пра¬ 
цював земським вет. лікарем. В 
1922—29 —зав. кафедрою зоогігіє¬ 
ни в Київ, вет.-зоотех. ін-ті (1924— 
26 — ректор ін-ту). Працював та¬ 
кож у різних навчальних і н.-д. 
установах в Архангельську, Волог¬ 
ді та ін. З 1947 — професор Київ, 
вет. ін-ту (тепер вет. ф-т Укр. 
с.-г. академії). Праці з питань гі¬ 
гієни, догляду та утримання с.-г. 
тварин. Автор багатьох підручни¬ 
ків і посібників. 

К. С. Єрмолаєва. 

скорпена — рід риб род. скор- 
пенових. Те саме, що й морський 
йорж. 
СКОРПІОН [лат. Зсогріиз (5сог- 
ріопіз), із грец. 2норліо^] — одне з 
сузір’їв зодіаку. Найяскравіші зорі 
С. 0,8—1,2 (Лнтарес), 1,6 і 1,9 ві¬ 
зуальної зоряної величини. Видно 
повністю в пд. і частково в центр, 
районах СРСР, найкраще в травні 
й червні. Див. карту до ст. Зоря¬ 
не небо. 
СКОРПІОНИ (Зсогріопісіа) — ряд 
безхребетних тварин класу паву¬ 
коподібних. Тіло завдовжки 1— 
18 см, поділяється на головогруди 
й членисте черевце (складається з 
передньочерев’я і задньочерев’я). 
Є З—6 пар очок. Головогруди з 6 
парами кінцівок: 2 пари ротових 
(хеліцери та педипальпи) і 4 пари 
ходильних. Останній членик зад¬ 
ньочерев’я містить пару отруйних 
залоз, що відкриваються на віль¬ 
ному кінці жала. Нічні хижаки, 
живляться переважно комахами, 
павуками. С. — роздільностатеві. 
Живородящі, окремі види — яйце- 
живородящі. Понад 700 видів 
С., поширених в тропіч. і суб- 
тропіч. зонах; в СРСР — 15 видів, 
на Україні — 1 дрібний ендеміч¬ 
ний вид — С. кримський (Еизсог- 
ріиз Іаигісиз), 1973 поблизу Оде¬ 
си виявлено другий вид — ВиїЬиз 
саисазісиз. Уколи С. для людей 
дуже болючі, а деяких тропічних — 
смертельні. Викопні С. відомі з 
пізнього силуру, о. П. Маркевич. 

СКОРПІОНОВІ М>^^ХИ, скор- 
піонниці (Месоріега) — один з 
найдавніших рядів комах. Довж. 
тіла 25 мм. Голова хоботовидно 
витягнута. Ротовий апарат гризу¬ 
чого типу. Вусики довгі, нитковид- 
ні. Крила (2 пари) прозорі, з не¬ 
правильними плямами. 10-члени- 
кове черевце у самців на кінці 
загнуте догори, що нагадує че¬ 
ревце скорпіона (звідси й назва). 

Яйця відкладають у грунт, гнию¬ 
чі дерева. Розвиток з повним пере¬ 
творенням. Личинки гусеницевид- 
ні; лялечка вільна. С. м. переваж¬ 
но живляться ін. комахами. Відо¬ 
мо понад 300 видів, поширених на 
всіх материках, крім Антарктиди. 
В СРСР — понад 10 видів, у 
т. ч. єй на Україні. Типові ви¬ 
ди: скорпіонниця зви¬ 
чайна (Рапогра соттипІ5), 
льодовичник зимовий 
(Вогеиз Ьуетаїіз), к о м а- 
рівка звичайна (ВіНасиз 
Ііриіагіиз). У викопному стані 
відомі з пермських відкладів. 

Г. В. Богико. 
СКОР>^ЛЬСЬКИЙ Михайло Ада 
мович [25.УІІІ (6.ІХ) 1887, Київ — 
21.11 1950, там же]—укр. рад. ком¬ 
позитор, педагог, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1947). У 1914 закінчив 
Петерб. консерваторію. В 1915— 
33 викладав теор. дисципліни у 
муз. закладах Житомира. У 1933— 
41 та 1944—50 — викладач Київ, 
консерваторії (1941—44 працював 
у Алма-Аті). Твори: опера «Свіч- 
чине весілля» (1948), балети «Бон¬ 
дарівна» (1939), «Лісова пісня» 
(1946), ораторія «Голос матері» 
(1943), 2 симфонії (1923, 1932), 
поема-казка «Микита Кожум’я¬ 
ка» (1949), камерно-інструмен¬ 
тальні ансамблі, п’єси, хори, ро¬ 
манси, пісні. 
Літ.: Михайлов М. М. М. А. Ско- 
рульський. К., 1960; Загайкевич М. 
Українська балетна музика. К., 1969. 

СКОТАРСТВО — розведення і 
використання свійських тварин. 
Відоме з часів неоліту, коли було 
одомашнено свиню, вівцю, козу, 
велику рогату худобу, коня, осла, 
верблюда. Найдавніші осередки 
С.— Бл. Схід, Середземномор’я і 
Причорномор’я. На тер. України 
С. розвинулося за часів трипіль¬ 
ської культури. Набуло дальшого 
розвитку в кіммерійців і скіфів. 
У степових районах С. було кочо¬ 
вим (див. Кочівництво). В пу¬ 
стелях і напівпустелях розвинуло¬ 
ся верблюдярство, в тундрі — оле¬ 
нярство. С. стало важливою га¬ 
луззю г-ва, джерелом продуктів 
харчування, шкіри, вовни та ін. 
Худобу почали використовувати 
для транспорту, а з бронзового ві¬ 
ку — для оранки. Розведення ху¬ 
доби дало змогу перейти від мо¬ 
тичною до продуктивнішого плуж- 
ного землеробства. Догляд за ху¬ 
добою і плужна оранка були спра¬ 
вою чоловіків. Це підвищило роль 
чоловіка в матеріальному вироб¬ 
ництві. Відбувся перехід від мат¬ 
ріархату до патріархату. З’яви¬ 
лися надлишки с.-г. продуктів. 
Обмін і торгівля ними сприяли на¬ 
громадженню багатства, соціально¬ 
му розшаруванню суспільства. За¬ 
лежно від потреб у різних народів 
велику рогату худобу розводять як 
м’ясну, молочну і робочу (Європа) 
або переважно як молочну (Індія, 
Африка); подекуди коней викори¬ 
стовують не тільки як робочу ху¬ 
добу, а й як м’ясну і молочну. В 
багатьох народів з появою торгів¬ 
лі худоба виконувала функцію 
грошей. Див. також Тваринництво. 
СКбТЛЕНД-ЯРД, Ярд (англ. 
ЗсоІІапд Уагд, букв.— Шотланд- 
ський двір) — центр, управління 
ЛОНДОН, поліції. Походження наз¬ 
ви пов’язане з розташуванням уп¬ 

равління 1829—90 у районі С.-я., 
на тер. якого за середньовіччя 
містився однойменний палац шот¬ 
ландських королів, де вони зупи¬ 
нялися, коли прибували до Лондо¬ 
на. У 1890 переведене до будинку, 
названого Новим С.-я., а з 1967 
розміщується в новому будинку 
з тією ж назвою. Переносно 
С.-я. наз. і саму Лондон, поліцію, 
а також її відділ кримінальних 
розслідувань. 
СКОТТ (5сои) Вальтер (15.УТІІ 
1771, Едінбург—21.ІХ 1832, Ебботс- 
форд, Шотландія) — англ. і шотл. 
письменник. Закінчив Едінбурзь- 
кий ун-т. З юних років записував 
шотл. фольклор, опублікував із 
власними коментарями «Балади 
шотландського Прикордоння» (тт. 
1—З, 1802—03; третій том — на¬ 
слідування С.). Перші оригіналь¬ 
ні твори — романтичні поеми на 
середньовічні сюжети, побудовані 
на фольклорно-баладному шотл. 
матеріалі: «Пісня останнього ме¬ 
нестреля» (1805), «Володарка озе¬ 
ра» (1810) та ін. С. створив жанр 
істор. роману. Перший роман 
«Уейверлі» (1814) опублікований 
анонімно. Романи «Гай Менне- 
рінг» (1815), «Роб Рой» (1817), 
«Легенда про Монтроза» (1819) 
присвятив історії Шотландії. Ро¬ 
мани «Айвенго» (1820), «Мона¬ 
стир», «Абат» (усі три — 1820), 
«Кенілворт» (1821), «Вудсток» 
(1826) — з історії Англії. Істор. 
події європ. континенту відобра¬ 
зив у романі «Квентін Дорвард» 
(1823), «Талісман» (1825), «Граф 
Роберт Паризький» (1831, обидва— 
про епоху хрестових походів). 
С. перший з романістів показав 
народ як активну силу історії, 
хоч був далеким від ідеї революц. 
активності нар. мас. Автор романів 
« Сент-Ронанське джерело » (1823), 
«Редгонтлет» (1824), праці «Істо¬ 
рія Шотландії» (т. 1—З, 1829— 
ЗО), книги «Життя Джона Драй- 
дена» (1809), наук, коментарів 
до збірки творів Дж. Свіфта 
(1814). У дослідженні «Життя 
Наполеона Бонапарта» (1827) із 
захопленням писав про боротьбу 
населення Росії проти франц. 
загарбників, у творі згадано й 
про народ «з берегів Бористену» 
(Дніпра). 
В 1828 у Харкові здійснено ін- 
сценізацію«Айвенго». В 1877 львів. 
«Правда» опублікувала анонімний 
переклад оповідання С. «Вдова 
верховинця». В 1893 у Львові ви¬ 
дано укр. мовою роман «Таліс¬ 
ман» під заголовком «Річард, 
Львине Серце». П. Грабовський 
переклав вірш «Колискова юно¬ 
му вождю», пісню Флори з «Уей¬ 
верлі», уривок «Пісні останнього 
менестреля», у рад. час твори 
С. перекладали А. Білецький, Н. 
Ткаченко-Ходкевич, Ю. Корець- 
кий та ін. 
Те.: Укр. перек л.— Айвенго. К., 
1929; Талісман. X., 1930; Роб Рой. 
X., 1930; Квентін Дорвард. К., 1973; 
Рос. перек л.— Собранне сочине- 
ний, т. 1-20. М.-Л., 1960-65. 
Літ.: Білецький О. І. Вальтер Скотт 
і його роман «Квентін Дорвард». В 
кн.; Скотт В. Квентін Дорвард. К.. 
1973; Ремізов Б. Вальтер Скотт на 
Україні. «Всесвіт», 1971, № 12; Ремп- 
зов Б. Г. Творчество Вальтера Скотта. 
М.—Л., 1965; Пирсон X. Вальтер 
Скотт. Пер. с англ. М., 1978: Левидо- 
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ва И. М. Вальтер Скотт. Биобиблио- 
графический указатель... М., 1958. 

Р. П. Зорівчак. 

СКОТТ (5сои) Дейвід (н. б.УІ 
1932, Сан-Антоніо, шт. Техас) — 
астронавт США, полковник ВПС. 
Закінчив Військ, академію США 
в Уест-Пойнті і Массачусетський 
технологічний ін-т (1962). З 1963— 
в групі астронавтів. У 1966 (16 бе¬ 
резня) разом з Н. Армстронгом 
здійснив політ на космічному ко¬ 
раблі «Джеміні-8», З—13.III 1969 
разом з Дж. Макдівіттом та 
Р. Швейкартом брав участь у 
польоті на космічнохму кораблі 
«х\ііоллон-9», 26. VII—7. VIII 1971 
разом з Дж. Ірвіном і А. Уорде- 
ном виконав політ на Місяць на 
кораблі «Аполлон-15». Місячна 
кабіна з С. та Ірвіном зробила по¬ 
садку на Місяць у р-ні борозни 
Хедлі. При пересуванні по Міся¬ 
цю астронавти користувалися мі¬ 
сяцеходом. 
СКОТТ (5сои) Роберт Фолкон 
(б.УІ 1868, Девонпорт — бл. ЗО.III 
1912) — англ. полярний дослід¬ 
ник. У 1901—04 очолював антарк¬ 
тичну експедицію, яка відкрила 
п-ів Едуарда VII, дослідила Зем¬ 
лю Вікторії, шельфовий льодовик 
Росса і досягла 82'* 17' пд. ш. У 
1910 організував другу експеди¬ 
цію до Антарктиди. 18.1 1912 з чо¬ 
тирма супутниками досяг Пд. по¬ 
люса (на 33 дні пізніше Р. Амунд- 
сена). На зворотному шляху С. 
та його супутники загинули. Ім’ям 
С. названо гори, два льодовики в 
Антарктиді та острів у Тихому 
океані. 
СКбФІЛД (ЗсоПеІсі) Пол (н. 21.1 
1922, Герстпірпойнт, Суссекс) — 
англ. актор. Навчався в драм, шко¬ 
лах. Працював у Пересувному 
(1942—44) та Бірмінгемському ре¬ 
пертуарному (1944—46) театрах (в 
останньому почалось творче спів¬ 
робітництво С. з режисером П. 
Бруком). В 1946—48 працював у 
Королівському шекспірівському 
театрі. З 1949 грав у різних теат¬ 
рах Лондона. Серед ролей — Гам- 
лет, король Лір, Макбет (одно¬ 
йменні трагедії Шекспіра), То- 
мас Мор («Людина на всі часи» 
Болта; цю роль зіграв у одноймен¬ 
ному кінофільмі; приз на 1-му 
Міжнар. кінофестивалі в Москві), 
Треплєв, Войницький («Чайка», 
^Дядя Ваня» Чехова), Хлестаков 
(«Ревізор» М. Гоголя). Гастролю¬ 
вав у СРСР (ролі: Гамлет, 1955; 
король Лір, 1964; Макбет, 1968). 
Знімається в кіно. 
Літ.: Ковалев Ю. В. Пол Скофилд. 
Л.. 1970. 

СКОЧЙЛЯС (Зкосгуїаз) Влади- 
слав (4. IV 1883, с. Величка Кра¬ 
ківського воєводства — 8. IV 1934, 
Варшава) — польс. художник. 
Навчався у Віденській художньо- 
професійній школі (з 1901), Школі 
дерев’яних промислів у Закопа¬ 
ному (з 1908), у Е. Бурделя (1910), 
в Академії графічних мист. 
(1912—13) у Лейпцігу. З 1918 осе¬ 
лився у Варшаві. С.— майстер 
дереворитів на теми з життя польс. 
селян («Копання картоплі», 1932), 
минулого верховинців Татр («Яно- 
сик», «Похід опришків», 1923), 
портретів («Голова верховинця», 
«Старий хазяїн», 1933), пейзажів 
(«Містечко на горі», «Амбари в 
Казімежі»). В 1918—20 викладав 

у Варшавському політех. ін-ті, з 
1922 — професор Школи красних 
мистецтв у Варшаві. 
СКОЧЙНСЬКИЙ Олександр 
Олександрович [і (13).VII 1874, 
с. Ольокма, тепер м. Ольокмінськ 
Якут. АРСР — 6.x 1960, Москва] 
— рад. вчений у галуз.і гірничої 
справи, акад. АН СРСР (з 1935), 
Герой Соціалістичної Праці (1954). 
Закінчив (1900) Петерб. гірничий 
ін-т, викладав у цьому ж вузі. З 
1930 — професор Моск. гірничого 
ін-ту, 1938-60 — директор Ін-ту 
гірничої справи АН СРСР. В 
1944—51 — голова Президії Зх.- 
Сибірського філіалу АН СРСР. 
Осн. праці — з проблем руднико¬ 
вої аерології, зокрема провітрю¬ 
вання гірничих виробок, безпеки 
праці при підземній розробці ро¬ 
довищ корисних копалин, бороть¬ 
би з пожежами. Брав участь в 
організації гірничорятувальної 
справи, у проектуванні вуг. шахт 
(у т. ч. Донбасу). Нагороджений 
5 орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1950, 1951. Ім’я С. присвоєно н.-д. 
Ін-ту гірничої справи АН СРСР. 
СКРАКЛІ — українська на¬ 
родна спортивна гра, схожа на 
російські городки. Мета гри 
довгою дерев’яною палицею (кий¬ 
ком), яку гравець кидає з свого 
кола (города), вибити з кола су¬ 
перника, що розташоване на пев¬ 
ній віддалі, скраклі, тобто 4 — 
5 дерев’яних стовпчиків заввишки 
20 — 25 см, завтовшки 4 — 5 см. 
Перемагає той, хто скоріше це 
зробить. 
СКРАМТАЄВ Борис Григорович 
[1 (14).І 1905, Гончарна слобода, 
тепер Суджанського р-ну Курсь¬ 
кої обл.— 13.IX 1966, Москва] — 
рад. вчений у галузі буд. матеріа¬ 
лів, професор (з 1933), доктор тех. 
наук (з 1936), дійсний член Ака¬ 
демії будівництва і архітектури 
СРСР (з 1956). Член КПРС з 1941. 
Закінчив (1926) Харків, технолог, 
(тепер політех.) ін-т, з 1930 — ви¬ 
кладач цього ін-ту. В 1929—31 
працював в Укр н.-д. ін-ті споруд 
(Харків), з 1932 — у Моск. інже- 
нерно-буд. ін-ті. Військово-інже¬ 
нерній академії ім. В. В. Куйби- 
шева, ін. вузах. Осн. праці — з 
питань технології бетону і міне¬ 
ральних в’яжучих речовин, їхніх 
властивостей. Розробив теор. осно¬ 
ви міцності бетону, нові види бето¬ 
нів, методику розрахунку їхнього 
складу. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. Державна 
премія СРСР, 1950. 
СКРЕБ, скраб (англ. 5СгиЬ — ча¬ 
гарник) — тип рослинності посуш- 

В. Скочиляс. Похід опришків. 
Кольорова гравюра на дереві. 1923. 

ливих районів Австралії, що скла¬ 
дається переважно з вічнозелених 
колючих чагарників висотою до 
2 м. Для рослин С. характерний 
ксероморфізм: листки жорсткі, 
сіро-зелені, з восковим нальотом, 
часто видозмінені {філодії, колюч¬ 
ки). В С. панують види акацій 
(мульга-С.), чагарникових евкаліп¬ 
тів (малі-С.), зустрічаються ка- 
зуарина, чагарнички род. бобо¬ 
вих та міртових. С. наз. також 
подібні рослинні угруповання в 
Африці. 
скребачка — кам’яне знаряд¬ 
дя праці, поширене переважно за 
пізнього палеоліту, мезоліту і 
неоліту. Виготовляли С. з подов¬ 
женої пластини каменю, частини 
такої пластини або з невеликого 
кам’яного відгцепу. Найхарактер¬ 
ніші т. 3. кінцеві С., що мають на 
вузькому кінці опукле або майже 
пряме робоче лезо. Бувають та¬ 
кож овальні й округлі С. Викори¬ 
стовували С. для обробки шкур, 
дерева і кістки. Часто С. мали ру¬ 
коятки з кістки, рогу, дерева. 
СКРЕБЛб — кам’яне знаряддя 
праці, особливо характерне для ча¬ 
сів мустьєрськоі культури.^ Ви¬ 
готовляли його з трикутної або 
овальної пластини, яку відколю¬ 
вали від дисковидного нуклеуса 
і обробляли технікою ретуші (дріб¬ 
ними ударами). С. використову¬ 
вали для скобління й різання шкур 
і дерева. Деякі С., можливо, мали 
дерев’яні рукоятки. 
СКРЕБЛЯНКИ , колючоголові 
(АсапІЬосерЬаІез) — тип парази¬ 
тичних червів. Тіло (довж. від 
кількох мм до 65 см) видовжене, 
у більшості видів циліндричне, на 
передньому кінці з втяжним хо¬ 
ботком, вкритим гачечками. Для 
С. характерна первинна порож¬ 
нина тіла. Нервова система скла¬ 
дається з непарного мозкового вуз¬ 
ла і нервових стовбурів. Травної, 
кровоносної і диха,льної систем не¬ 
має. Живлення здійснюється че¬ 
рез покриви тіла. Роздільноста¬ 
теві. Розвиток з метаморфозом', 
життєвий цикл зі зміною хазяїв, 
з яких проміжними є гол. чин. ра¬ 
коподібні та комахи, остаточними 
— хребетні тварини. Тип С. вклю¬ 
чає 1 клас — скреблянки 
(АсапіЬосерЬаІа), що об’єднує бл. 
500 видів, поширених по всій зем¬ 
ній кулі; в СРСР — 115 видів, у 
т. ч. на Україні — 26. С. спричи¬ 
нюють тяжкі гельмінтозні хворо¬ 
би, напр. скреблик — велетень сви¬ 
нячий (МасгасапіЬогЬупЬиз Ьіги- 
(Ііпасеиз) викликає макраканто- 
ринхоз свиней, С. з роду Роїутогр- 
пиз — поліморфоз качок. 
Літ.: Жизнь животньїх, т. 1. М., 
1968: Догель В. А. Зоология беспоз- 
вовочньїх. М., 1981. 

В. П. Коваль. 

СКРЕПЕР (англ. зсгарег, від зсга- 
ре — шкребти) — 1) Землерийно- 
транспортна машина, що її робочий 
орган (підйомно-поворотний ківш 
з ножем) пошарово зрізує грунт, 
після чого переміщує і розванта¬ 
жує його у відвал або розрівнює. 
С. бувають (мал. с. 238): самохідні 
(гусеничні, колісні), причіпні (до 
колісних тракторів або тягачів) 
і напівпричіпні (до одновісних 
тягачів); з вільним і примусовим 
розвантажуванням. При набиран¬ 
ні грунту С. рухається з опуще- 

СКРЕПЕР 

Скорульський. 

Скотт. 

Д. Скотт. 

О. О. Скочинський. 
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СКРИЖАЛІ 

Скриня. Різьблене де¬ 
рево. 18 ст. Поділля. 

Скритниця комишовид- 
на. Загальний вигляд 
оослини та колосок. 

ним ковшем. Висипається грунт 
з ковша звичайно на ходу: між 
колесами С., рідше — за його 
колесами (позаду). В СРСР випус¬ 
кають С. з ковшем місткістю З— 
25 м^. Віддаль транспортування 
ними грунту — 0,1—5 км. С. за¬ 
стосовують переважно при земля¬ 
них і гірничих роботах. 2) Робо¬ 
чий орган (ківш) канатно-скрепер¬ 
них установок, переміщення якого 
відбувається за допомогою лебід¬ 
ки через систему канатів і блоків. 
Установки з такими С. викори¬ 
стовують на екскаваційних, тран¬ 
спортних та ін. роботах. 
СКРИЖАЛІ — 1) Дві кам’яні 
плити, на яких, за біблійною ле¬ 
гендою, нібито було викарбувано 
10 заповідей, які бог дав Мойсею 
на горі Сінай. 2) Переноси о— 
вмістилище важливих фактів, ідей, 
непохитних принципів тощо (напр., 
С. історії). 
СКРЙНСЬКИЙ Олександр Ми¬ 
колайович (н. 15.1 1936, Оренбург) 
— рос. рад. фізик, акад. АН СРСР 
(з 1970). Закінчив (1959) Моск. 
ун-т. З 1959 працює в Ін-ті ядерної 
фізики Сиб. відділення АН СРСР. 
Осн. праці — з фізики високих 
енергій, фізики і техніки при¬ 
скорювачів заряджених частинок. 
Спільно з співробітниками розро¬ 
бив метод зустрічних пучків, ство¬ 
рив установки з зустрічними 
електрон-електронними й елект- 
рон-позитронними пучками. С. нау 
лежать теор. й експериментальні 
праці з питань стійкості та взає¬ 
модії пучків заряджених частинок, 
одержання поляризованих части¬ 
нок у нагромаджувачах, застосу¬ 
вання рентгенівського синхротрон¬ 
ного випромінювання, розробка ме¬ 
тоду електронного охолодження, 
призначеного в основному для на¬ 
громадження антипротонів. Наго¬ 
роджений орденом Жовтневої Ре¬ 
волюції. Трудового Червоного 
Прапора. Ленінська премія, 1967. 
С К Р Й Н Я — дерев’яний ящик 
з кришкою (віком) на завісах, 
звичайно з замком та окований; 
вид меблів. В С. зберігали одяг, 
коштовні речі тощо. На Україні 
в минулому С. була обов’язковою 
належністю посагу нареченої. С. 
прикрашалися різьбленим або роз¬ 
писним орнаментом, металеві де¬ 
талі також художньо обробляли¬ 
ся. С. здавна були поширені в 
багатьох країнах світу. Іл. див. 
також на окремому аркуші до ст. 
Народна творчість, т. 7, с. 192— 
193. 
СКРЙПА Йосип Іванович (1.П1 
1894, с. Седлиська Замостівського 
повіту, тепер у ПНР—12.11 1929, 
Прага) — учасник революц. ру¬ 
ху на Зх. Україні. Член КПЗУ з 
1923. Н. в сім’ї селянина-бідняка. 
Після закінчення учительської 
семінарії працював нар. учителем. 
Під час 1-ї світової війни евакую¬ 
вався до Росії, навчався на ви¬ 
щих пед. курсах у Баку. В 1918 
повернувся на Холмщину, де ак¬ 
тивно включився в громад, і по¬ 
літ. роботу. За революц. діяль¬ 
ність не раз був ув’язнений. У 
1922 обраний депутатом польс. 
сейму. Один з організаторів ко¬ 
муністичної фракції в сеймі. Був 
членом Холмського окружкому 
КПЗУ. На поч. 1928, щоб уникну¬ 
ти арешту, переїхав до Праги. 

СКРИПбЦЬКИЙ Степан (Сам- 
сон; 1723, м. Хирів, тепер Старо- 
самбірського р-ну Львів, обл.— 
п. після 1784) — укр. живописець. 
У 1750—54 працював у Добромиль- 
ському монастирі, де був постри¬ 
жений у ченці. Пізніше перейшов 
до Чернилявського, звідти до Ону- 
фріївського монастиря у Львові, 
а потім до Жовківського. У 1767 
в Уневі намалював ікону для церк¬ 
ви Віцинського монастиря. Жив у 
Завадові, Краснопущі, Теребовлі, 
Струсові, Ясениці. У 1784 був 
ігуменом у Чорткові. 
СКРЙПКА — струнний смичко¬ 
вий музичний інструмент. Най¬ 
вищий за регістром інструмент 
скрипкового сімейства {альт, віо¬ 
лончель, контрабас). Довжина С. 
600 мм. Її чотири струни настроє¬ 
ні за квінтами, діапазон понад 
4 октави. Граючи, виконавець три¬ 
має С. на лівому плечі, звук ви¬ 
добуває, проводячи смичком по 
струнах (застосовується також гра 
щипком — піццикато). С. нале¬ 
жить провідне місце в симф. 
оркестрах і камерних ансамблях. 
Муз. інструменти типу С. відомі 
з 9 ст. (у пд. слов’ян). Інстру¬ 
мент, подібний до С., зображений 
на одній з фресок Софійського 
собору в Києві. Класичний тип 
С. створили у 16—18 ст. італ. 
майстри {Аматі, Гварнері, Стра- 
діварі). На території Зх. України 
в 14 ст. був поширений 3-струнний 
смичковий інструмент — скрипиця, 
в 1-й пол. 17 ст. С. поширилася 
по всій Україні, увійшла у склад 
троїстої музики. Серед укр. рад. 
скрипкових майстрів — Т. Під- 
горний, В. Мочалов. 
Літ.: Гуменюк А. Українські народні 
музичні інструменти, інструментальні 
ансамблі та оркестри. К., 1959; Ста- 
хов В. Скрипка и ее мастера в наши 
дни. Л., 1978. 

СКРЙПНИК Ігор Володимирович 
(н. 13.XI 1940, м. Жмеринка Він¬ 
ницької обл.) — укр. рад. матема¬ 
тик, чл.-кор. АН УРСР (з 1979). 
Член КПРС з 1971. Після закін¬ 
чення (1962) Львів, ун-ту залишив¬ 
ся працювати в ньому. З 1967 пра¬ 
цює в Ін-ті прикладної математики 
і механіки (до 1970 — Донецький 
обчислювальний центр) АН УРСР 
(з 1977 — директор). Осн. галузь 
досліджень — нелінійні рівняння 
з частинними похідними. С. встано¬ 
вив умови регулярності узагальне¬ 
них розв’язків деяких типів таких 
рівнянь, розробив топологічні ме¬ 
тоди дослідження заг. нелінійних 
рівнянь у банахових просторах з 
монотонними операторами та заг. 
нелінійних еліптичних крайових 
задач; створив теорію узагальнених 
гармонічних форм на ріманових 
просторах. 
СКРЙПНИК Лев (1903, ст. Яси- 
нувата, тепер місто Донец. обл.— 
1939, Полтава) — укр. рад. пись¬ 
менник. В роки громадян, війни 
був у Червоній Армії. Працював 
на шахтах у Донбасі, на хімфабри- 
ці в Харкові. Багато мандрував 
по Рад. Союзу, жив у Москві, 
Ленінграді, Одесі, ін. містах. 
Літ. ДІЯЛЬНІСТЮ займався з 1922. 
Був членом літоб’єднання <Забой>, 
згодом — у ВУСППі. Головна тема 
творчості — події громадян, вій¬ 
ни, духовне зростання людини в 
умовах соціалістичного будівницт¬ 

ва. Авт(Щ книг оповідань і повіс¬ 
тей чВибух» (1928), чСмертна ка¬ 
мера», «Таке життя» (обидві — 
1931) та ін., романів «Рудня» 
(1929), «Новосмолянка» (1930), 
«БУПР» (1932). С. П. Пінчук. 

СКРЙПНИК Леонід Гаврилович 
(псевд.— Леонід Лайн; 1893—23. 
II 1929, Харків) — укр. письмен¬ 
ник, мистецтвознавець. Закінчив 
Київ, політех. ін-т. Після Великої 
Жовтневої соціалістич. революції 
служив у Києві в управлінні Пд.- 
Зх. залізниці. Згодом перейшов на 
Одес. кінофабрику. З 1928 друку¬ 
вав худож. твори, театр, рецензії, 
літ.-критичні статті в журн. <Жит- 
тяй революціям,^Червоний шляхм, 
<іВсесвіт>. Був членом літ. групи 
<Нова генераціям. Окремими ви¬ 
даннями вийшли книга С. «Нариси 
з історії мистецтва кіно» (1928), 
роман «Інтелігент» (1929). 
СКРЙПНИК Марія Федорівна 
(н. 11.ХП 1915, поблизу м. Тім- 
мінса, Канада) — діячка укр. 
прогресивних організацій у Ка¬ 
наді, письменниця, перекладачка. 
Член Компартії Канади з 1932. 
Н. в сім’ї шахтаря. Після закін¬ 
чення школи працювала на тю¬ 
тюновій ф-ці й консервному з-ді. 
В 1938 навчалася на Вищих ос¬ 
вітніх курсах у Вінніпегу. Працю¬ 
вала в Товаристві Український 
Робітничо-Фермерський дім і То¬ 
варистві об'єднаних українських 
канадців. З 1960 — редактор газ. 
^Юкрейніан канейдіанм. Перекла¬ 
дає англ. мовою твори укр. пись¬ 
менників Т. Шевченка, І. Франка, 
Лесі Українки, М. Коцюбинського, 
Панаса Мирного, Г. Квітки-Осно- 
в’яненка, О. Кобилянської. В. Сте- 
фаника, М. Черемшини, Ю. Федь- 
ковича, Дніпрової Чайки, П. Ти¬ 
чини та ін. Премія ім. Максима 
Горького Спілки письменників 
СРСР, 1976. 
Те.-. \\^гі11еп іп Ше Воок оГ ЬіГе. М. 
1982. ^ 
СКРИПНИК Микола Олексійо¬ 
вич [13 (25).І 1872, с. Ясинувата, 
тепер місто Донец. обл.— 7.VII 
1933, Харків] — рад. держ. і парт, 
діяч, акад. АН БРСР (з 1928), 
акад. АН УРСР (з 1929). Член 
Комуністичної партії з 1897. Н. 
в сім’ї залізн. службовця. Вів ре¬ 
волюц. роботу в Петербурзі, Ка¬ 
теринославі, Царицині, Саратові, 
Харкові, Одесі, на Уралі. Був 
агентом ленінської газ. ^Искрам 
(1901), делегатом III з’їзду РСДРП 
від Одеси (1905), редактором 
журн. <іВопросьі страхованиям 
(1913), входив до складу редколе¬ 
гії газ. ^Правдам (1914). За цариз¬ 
му 15 раз зазнавав арештів, 7 раз 
перебував на засланні. Після Лют¬ 
невої революції 1917 — секретар 
і голова Центр, ради фабзавкомів 
у Петрограді. Під час Жовтн. 
збройного повстання — член Пет¬ 
роградського ВРК. З грудня 
1917 — на Україні. В першому 
Рад. уряді України — Народ¬ 
ному Секретаріаті — нар. секре¬ 
тар у справах праці, з березня 
1918 — голова Народного Секре¬ 
таріату. Один з організаторів 
КП(б)У, очолював Організаційне 
бюро по скликанню Першого з'їз¬ 
ду КП{б)У. В 1918 — член колегії 
Всерос. Надзвичайної Комісії, зав. 
відділом по боротьбі з контррево¬ 
люцією. Активний учасник гро- 
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мадян. війни. В 1921—22 — нарком 
внутр. справ УРСР, 1922—27 — 
нарком юстиції та ген. прокурор 
УРСР (з 1925), 1927—33 — нарком 
освіти УРСР. З лютого 1933 — 
заст. Голови Раднаркому УРСР і 
голова Держплану УРСР. На VI, 
XII—XIV з’їздах партії обирався 
кандидатом у члени ЦК, на XV 
і XVI з’їздах —членом ЦК ВКП(6). 
На І з’їзді КП(6)У був обраний 
кандидатом у члени ЦЇС, з грудня 
1918 — член ЦК КП(б)У. В 1923— 
25 — кандидат у члени Політбю- 
ро, 1925—33 — член Політбюро 
ЦК КП(б)У. Делегат І—VI кон¬ 
гресів Комінтерну, на VI конгресі 
обраний членом Виконкому Ко¬ 
мінтерну. Не раз обирався членом 
ВЦВК і ВУЦВК. Автор багатьох 
друкованих праць. Нагородже¬ 
ний орденом Червоного Прапора, 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора УРСР. У Харкові С. вста¬ 
новлено пам’ятник. 
Літ.: Бабко Ю. Солдат партії. К., 
1962. Ю. В. Бабко. 
СКРИПЧЙНСЬКА Елеонора Пав¬ 
лівна [н. 29.ІХ (11.Х) 1899, м. Дуб¬ 
но, тепер Ровен. обл.] — укр. 
рад. хоровий диригент і педагог, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1957). 
Дружина Г. Верьовки. Муз. ос¬ 
віту здобула у Б. Яворського та 
В. Пухальського. В 1919—23 — 
викладач народної консерваторії, 
1923—34 — Муз.-драм, інституту 
ім. М. В. Лисенка, Держ. муз. 
профшколи ім. М. Леонтовича та 
муз. технікуму, з 1934 — консер¬ 
ваторії (з 1965 — професор; всі 
— в Києві). З 1920 — диригент 
аматорських і профес. хорів, 1944 
—66 — Українського народного 
хору ім. Г. Г. Верьовки (1964—66 
— худож. керівник і гол. дири¬ 
гент). Нагороджена орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора. «Знак 
Пошани», медалями. 
СКРИПЧЙНСЬКА Любов Воло¬ 
димирівна [н. 17 (ЗО).IX 1912, м. 
Красно дар] — укр. рад. вчений- 
меліоратор, доктор с.-г. наук (з 
1961), професор (з 1965), засл. 
діяч науки УРСР (з 1967). Член 
КПРС з 1945. У 1936 закінчила 
Новочеркаський (Ростов, обл.) 
інж.-меліоративний ін-т і до 1965 
працювала у ньому. З 1965 — про¬ 
фесор кафедри с.-г. меліорації 
Українського ін-ту інженерів вод¬ 
ного г-ва в м. Ровно. З 1980 — нау¬ 
ковий консультант Центрального 
н.-д. ін-ту комплексного викори¬ 
стання водних резервів (Кишинів). 
Осн. праці з с.-г. меліорації і ос¬ 
нов водного господарства. 
СКРЙТНИЦЯ (Сгурзіз) — рід 
рослин родини злакових. Одно¬ 
річні трави з лежачими стеблами. 
Колоски одноквіткові двостатеві, 
зібрані в головчасте або колосо¬ 
видне, оточене піхвами верхніх ли¬ 
стків суцвіття. 10—15 видів, по¬ 
ширені у теплих і помірних об¬ 
ластях Європи й Азії, а також у 
Пн. Америці (заносні). В СРСР — 
5 видів, з них в УРСР — 3. Ростуть 
на сирих, часто засолених грунтах, 
по берегах водойм тощо; утворю¬ 
ють великі зарості. С. їдять с.-г. 
тварини та водоплавні птахи. Най¬ 
поширеніші: С. колючкова (С. аси- 
Іеаіа) і С. комишовидна (С. зсЬое- 
поібез). 
СКРІБ (ЗкгіЬе) Опостен Ежен 
(25.ХІІ 1791, Париж — 21.11 1861, 

там же) — франц. драматург, 
член Франц. академії (з 1834). 
Літ. діяльність почав 1811. З 1840 
— постійний драматург <Комеді 
Франсез>. Творчість С. пов’язана 
з розвитком веселої розважальної 
комедії («Розумний шлюб», 1826; 
«Бюджет молодої сім’ї», 1831; 
«Товариство, або Щаблі слави», 
1837). Широку популярність здо¬ 
були драми й комедії «Шарлатан¬ 
ство» (1825, у співавт.), «Берт- 
ран і Ратон» (1833), «В пошуках 
батька», «Склянка води, або На¬ 
слідки і причини» (обидві — 1840), 
«Пуф» (1848), «Адрієнна Лекув- 
рер» (1849, спільно з Е. Легуве). 
Автор лібретто опер і оперет Дж. 
Мейєрбера («Роберт-Диявол», «Гу¬ 
геноти», «Пророк», «Африкан¬ 
ка»), Д. Ф. Е. Обера («Німа з 
Портічі, або Фенелла»), Ф. Ж. 
Талеві («Дочка кардинала») та ін. 
П’єси С. вперше на Україні пока¬ 
зав Театр товариства Руська 
бесідам (1879 — «Адрієнна Лекув- 
рер»). У 1925 пройшла у Харкові 
в театрі юного глядача п’єса «Вед¬ 
мідь і паша». Твори С. переклада¬ 
ли В. Самійленко, М. Рильський, 
М. Бажан, Д. Бобир, Борис Тен. 
Те.: Рос. перек л.— Пьесьі. М., 
1960. Л. І. Барабан. 

СКРУБЕР (англ. зсгиЬЬег, від 
8сгиЬ — шкребти) — 1) Апарат, 
в якому промислові гази проми¬ 
вають рідиною, очищуючи їх від 
твердих і газоподібних домішок. 
Бувають порожнисті безнасад- 
кові С., де рідина розпилюється 
форсунками] С. з насадками (ке¬ 
рамічними кільцями), які створю¬ 
ють розвинуту вологу поверхню 
зіткнення газів з рідиною, і С. ме¬ 
ханічні, що в них гази перемішу¬ 
ються з рідиною обертовими ло¬ 
патками. За допомогою С. вловлю¬ 
ють продукти коксування^ очи¬ 
щують гази від пилу (див. Пило- 
вловлюваннЯу Газоочищення)у ви¬ 
даляють з них золу (див. Золов¬ 
ловлювання) тощо. 2) Машина ба¬ 
рабанного типу, в якій корисні ко¬ 
палини промивають водою, очишу- 
ючи їх від глинистих та ін. домі¬ 
шок. С. бувають прямотокові, що 
в них вода і промиваний матеріал 
рухаються в одному напрямі, та 
протитокові, де вони переміщу¬ 
ються в зустрічних напрямах. Є 
також С. (скрубери-бутари), що 
промивають і сортують корисні 
копалини. В КОНІЧНІЙ перфорова¬ 
ній (з отворами) частині таких С. 
з суміші відокремлюються вода 
і дрібні частинки корисних копа¬ 
лин. Продуктивність С. 25—200 т, 
час промивання 2—12 хв (залежно 
від ступеня забрудненості корисної 
копалини). Іл. с. 236. 
СКРУТ, друга кривина — харак¬ 
теристика ступеня відхилення про¬ 
сторової кривої від стичної пло¬ 
щини в даній точці. Див. Кривина. 
СКР>5^ЧУ ВАННЯ в текстиль¬ 
ному виробництві — змі¬ 
на форми волокон або ниток під 
впливом крутних моментів, ШО ді¬ 
ють у площині їхнього поперечного 
перерізу. Характеризується чис¬ 
лом витків на одиницю довжини 
виробу і кутом нахилу зовнішніх 
волокон (ниток). Для С. викори¬ 
стовують крутильні машини. С. 
підвищує міцність пряжі, дає змо¬ 
гу виготовляти нитки різноманіт¬ 
ної структури. 

СКРУЧУВАННЯ ЛЙСТЯ — 
1) Один із симптомів патологічних 
змін у рослинах. СпричинюютьС. л. 
паразитичні організми (гриби, бак¬ 
терії, віруси) або несприятливі ме¬ 
теорологічні, грунтові та ін. фак¬ 
тори, що призводять до порушен¬ 
ня в рослинах фізіол. та оіохім. 
функцій. 2) Назва деяких хвороб, 
зокрема вірусних, при яких у рос¬ 
лин спостерігається скручування 
листків. Вірусів, що спричинюють 
С. л., поширюють попелиці та ін. 
сисні комахи. При захворюванні 
рослин на С. л. листкова пластин¬ 
ка скручується вздовж головної 
жилки краями вгору (С. л. картоп¬ 
лі) або вниз (С. л. малини), стає 
шкірястою та крихкою. Листки 
і стебла ураженої рослини пере¬ 
повнені крохмалем. На Україні 
пошир. С. л. картоплі, помідсюів, 
малини й перцю. Заходи бо¬ 
ротьби. Знищення комах, які 
переносять збудників С. л., про¬ 
чищання насінних посадок від 
хворих кущів, запровадження стій¬ 
ких проти С. л. сортів, додержання 
сівозміни. в. М. Лопатін. 

СКРЯБІН Георгій Костянтинович 
[н. 4 (17).ІХ 1917, Ленінірад] — 
рос. рад. мікробіолог і біохімік, 
академік АН СРСР (з 1979), Герой 
Соціалістич. Праці (1981). Член 
КПРС з 1947. Син К. І. Скрябіна. 
Закінчив Казанський ветеринарний 
ін-т (1942). В 1943—46 був у лавах 
Рад. Армії. З 1949 працював в 
Ін-ті мікробіології АН СРСР (з 
1960 завідуючий лабораторією). 
З 1962 — заст. директора, а 
з 1967 — директор Ін-ту біохімії 
і фізіології мікроорганізмів АН 
СРСР в м. Пущино. В 1967—74 
директор Наук, центру біол. до¬ 
сліджень АН СРСР в м. Пу¬ 
щино. З 1976 — головний вчений 
секретар Президії АН СРСР. 
Осн. праці присвячені вивчен¬ 
ню питань загальної і тех¬ 
нічної мікробіології і біохімії мі¬ 
кроорганізмів. Нагороджений З ор¬ 
денами Леніна, орденом Червоної 
Зірки, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1971. Портрет, с. 240. 
СКРЕБІМ Костянтин Іванович 
[25.ХІ (7.ХП) 1878, Петербург — 
17.x 1972, Москва] — рос. рад. 
гельмінтолог, засновник гельмін¬ 
тології в СРСР, акад. АН СРСР 
(з 1939), ВАСГНІЛ (з 1935), АМН 
СРСР (з 1944); Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1958), засл. діяч науки 
РРФСР (з 1924). Закінчив Юр' єв- 
ський (Тартуський) вет. ін-т (1905); 
до 1911 працював вет. лікарем. 
В 1917—20 — професор Донського 
(м. Новочеркаськ), в 1920—26 — 
Моск. (тепер Моск. вет. академія), 
в 1925—27 — Ленінгр., в 1941— 
43 — Казан, вет. ін-тів. Одночасно 
з 1920 — зав. гельмінтологічним 
відділом Ін-ту експериментальної 
ветеринарії (тепер Всесоюзний ін-т 
гельмінтології ім. акад. К. І. Скря¬ 
біна), в 1931—47 — директор 
цього ін-ту; в 1921—49 — зав. 
гельмінтологічним відділом Тро¬ 
пічного ін-ту (тепер Ін-т мед. па¬ 
разитології і тропічної медицини 
ім. є. І. Марциновського). З 1942 
керівник гельмінтологічної лабора¬ 
торії АН СРСР. В 1943—52 — го¬ 
лова Президії Кирг. філіалу АН 
СРСР. В 1956—61 — віце-прези¬ 
дент ВАСГНІЛ. Праці С. з питань 
систематики, екології, географії. 

СКРЯБІН 

О. М. Скринський. 

М. О. Скрипник. 

М. Ф. Скрипник. 

О. Е. Скріб. 
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СКРЯБІН 

Г. К. Скрябін. 

К. І. Скрябіи. 

О. М. Скрябін. 

А. П. Скулте. 

морфології, філогенії гельмінтів 
людини, свійських і диких тварин. 
С. (з учнями) описав понад 200 
нових видів гельмінтів. С. був чле¬ 
ном ряду зарубіжних академій. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
2—3-го скликань. В 1973 встанов¬ 
лено золоту медаль ім. К. І. Скря- 
біна, яку присуджує ВАСГНІЛ 
за праці в галузі ветеринарії. На¬ 
городжений б орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1941. 1950. Ленін 
ська премія, 1957. 
СКРЯБІН Олександр Микола¬ 
йович [25.ХІІ 1871 (б.1 1872), Моск¬ 
ва — 14 (27). IV 1915, там же] — 
рос. композитор і піаніст. У 
1892 закінчив Моск. консервато¬ 
рію по класу фортепіано В. Сафо- 
нова (композицію вивчав у С. 
Танєева та А. Аренського). В 
1898—1903 — викладач Моск. 
консерваторії. З 1904 жив за кордо¬ 
ном (Швейцарія, Італія, Франція, 
СІЛА). У 1910 повернувся до Росії. 
Музика С. романтична, піднесе¬ 
на, в ній поєднуються героїка, 
драматизм і тонкий ліризм. Про¬ 
те творам, написаним 1910—15, 
властиві ускладненість музичної 
мови, елементи символіки. С. був 
видатним піаністом, виступав на 
Україні (1897 і 1911, Одеса; 1915, 
Київ). Твори: для оркестру — 
З симфонії (1900, 1901; 1904 — 
««Божественна поема»), «Поема ек¬ 
стазу» (1907), «Прометей» («Пое¬ 
ма вогню», 1910); концерт для фор¬ 
тепіано з оркестром (1897); для 
фп. — 10 сонат, 19 поем, 90 пре¬ 
людій, мазурки, вальси, етюди. 
Те.І Письма. М., 1965. 
Літ.: Бзлза И. А. Н. Скрябин. М., 
1982. 
СКРЯГА Прокіп [р. н. невід.— 
2.1 1770, містечко Кодня, тепер 
село Житомирського р-ну Жито¬ 
мирської обл.] — укр. кобзар. 
Брав участь у Коліївщині. Супро¬ 
водив гайдамаків у походах, грою 
на бандурі й піснями закликав 
повстанців до боротьби. За виро¬ 
ком шляхетської військ, комісії 
його, як і в. Варченка та Соково¬ 
го зятя Михайла, було страчено. 
Літ.: К. Ф. У. О. Коденская книга 
и три бандуриста.«Киевская старина», 
1882, № 4; Лавров Ф. Ксюзарі. 
К., 1980. М. П. Полатай. 
СК!5^БА Микола Якович [6(19). 
XII 1907, с. Горбове, тепер Новго- 
род-Сіверського р-ну Черніг. обл. 
— З.ХІ 1939] — укр. рад. поет. 
Закінчив Київ, кооперативний ін-т. 
Друкуватися почав 1927. Був чле¬ 
ном літ. орг-цій <Молодняк> та 
^Нова генераціям. Автор поетичних 
книжок «Перегони» (1930), «Де¬ 
монстрація» (1931), «Пісні» (1934), 
^Иові пісні» (1935). 
Те.: Поезії. К., 1965. 

Ф. Т. Кириченко. 
СКУБ їй Іван Миколайович (1858, 
с. Лелюхівка, тепер Новосанжар- 
ського р-ну Полтав. обл.— після 
1909, там же) — укр. лірник. У 
десятирічному віці осліп. У репер¬ 
туарі С. були істор., побутові, 
жартівливі пісні, псалми, а також 
10 дум («Самійло Кішка», «Плач 
нсвольників», «Олексій Попович», 
«Втеча трьох братів із города Азо¬ 
ва», «Маруся Богуславка» та ін.). 
Думи від С. записували Ф. Колес- 
са та О. Сластіон. За свідченням 
Ф. Колесси, С. добре володів тех¬ 
нікою кобзарської речитації, був 

видатним виконавцем дум, його 
манера виконання була більше 
схожа на кобзарську, ніж на лір¬ 
ницьку. 
Літ.: Колесса Ф. М. Мелодії укра¬ 
їнських народних дум. К., 1969. 

М. П. Полатай. 
СКУЛМЕ Ото [27. УП (8.УІП) 
1889, Єкабпілс — 22.ПІ 1967, Ри¬ 
га] — латис. рад. живописець, нар. 
художник Латв. РСР (з 1959), 
чл.-кор. АМ СРСР (з 1954). В 
1906—07 навчався в студії Я. Ро- 
зенталя у Ризі, 1907—08 у Р. 
Жуковського і К. Юона, 1909— 
14 — в уч-щі Штігліца в Петербур¬ 
зі. Автор картин на історико-ре- 
волюційні теми:«Повстання каугур- 
ців» (1945), «В. І. Ленін на IV 
з’їзді латиських соціал-демокра¬ 
тів у м. Брюсселі в 1914 році» 
(1952), «В. І. Ленін серед латиських 
стрільців 1-го травня 1918 року» 
(1957). Оформив близько 250 ви¬ 
став в Худож. театрі ім. Я. Райні- 
са. В 194^0—41 та 1944—61 — рек¬ 
тор АМ Латв. РСР. Нагороджений 
2 орденами Трудового Червоного 
Прапора і орденом «Знак Пошани». 
Держ. премія СРСР, 1947. 
Літ.: Лацис Р. Отто Скулме. М., 1959. 

СКІ^ЛТЕ Адольф Петрович [н. 
15 (28).Х 1909, Київ] — латис. рад. 
композитор і педагог, нар. арт. 
СРСР (з 1979). Закінчив Латв. 
консерваторію в Ризі: 1934 — клас 
композиції Я. Вітола, 1936 — клас 
майстерності. З 1936 — викладач 
(з 1952 — професор) Латв. консер¬ 
ваторії. В 1952—56 — голова прав¬ 
ління Спілки композиторів Латв. 
РСР. Твори: опера «Принцеса 
Гундега» (1971), дит. опера «їжа¬ 
кова шубка» (1979), балети «Сакта 
свободи» (1951), «Гроза весною» 
(1967); ораторія «Витри сльози, 
Батьківщино-мати» (1975), кан¬ 
тати (у т. ч. «Луна», 1969); сим¬ 
фонії, симф. поеми, камерно-ін- 
струм., фп. твори, хори, пісні, 
музика до кінофільмів (у т. ч. 
до фільму «Райніс»). Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора. Держ. премія СРСР, 
1950, 1951. 
СКУЛЬПТОР (лат. Зсиїріог) — 
сузір’я Пд. півкулі неба, не має 
зір, яскравіших за 4,0 візуальної 
зоряної величини. В С. розташо¬ 
ваний Пд. полюс Галактики. Вид¬ 
но повністю в пд. і частково в 
центр, районах СРСР, найкраще у 
вересні й жовтні. Див. карту до 
ст. Зоряне небо. 
СКУЛЬПТУРА (лат. зсиїріига — 
різьблення, ваяння, пластика) — 
один з видів образотворчого 
мистецтва, основним засобом ху¬ 
дожньої виразності якого є спів¬ 
відношення обсягових форм у 
реальному просторі. Велику роль 
у С. відіграє вміле використання 
законів пропорційності та ритму 
й врахування освітлення. Твори 
С. виконують з твердих або пла¬ 
стичних матеріалів — виліплюють 
3 глини або пластиліну, висікають 
з граніту, мармуру, вирізьблюють 
з дерева, виливають з бронзи, ча¬ 
вуну, виколочують та карбують 
з нержавіючої сталі, міді, алюмі¬ 
нію. Основним об’єктом зображен¬ 
ня в С. є людина, іноді тварина 
(т. 3. анімалістичний жанр). С. 
має два осн. види: кругла скульп¬ 
тура й рельєф. Кругла С. (статуя, 
напівфігура, бюст, скульптурна 

група) розрахована на круговий 
огляд. У рельєфі опукле зо¬ 
браження виступає з площини, що 
становить основу твору. Завдяки 
цьому скульптор у рельєфі має 
більше ніж у круглій С. можли¬ 
востей вільно групувати постаті 
та відтворювати елементи пейзаж¬ 
ного й архіт. середовища. В залеж¬ 
ності від того, наскільки високо 
виступає зображення над фоном, 
розрізняють барельєф, горельєф 
і контррельєф. Своєрідним різно¬ 
видом рельєфу є медаль (див. 
Медальєрне мистецтво). За приз¬ 
наченням С. поділяють на мону¬ 
ментальну (пам’ятник, надгробок), 
монументально-декоративну (фон¬ 
тан, каріатида, маскарон тощо) та 
станкову (С. на виставках, в му¬ 
зеях, в інтер’єрі громад, та при- 
ват. будівель). Окремим різнови¬ 
дом станкової С. є скульптура ма¬ 
лих форм (статуетки людей, тва¬ 
рин тощо). С. зародилася і була 
поширена у народів різних кон¬ 
тинентів ще в первісному суспіль¬ 
стві. Високого худож. рівня досяг¬ 
ла в рабовласницьких державах 
старод. Сходу (Єгипет та ін.). 
В мистецтві античного рабовлас¬ 
ницького суспільства С. зайняла 
провідне місце. В Старод. Греції 
С. втілила громадян, ідеал «пре¬ 
красної і доблесної людини». Кра¬ 
щі досягнення старогрец. С. по¬ 
в’язані з творчістю таких майстрів, 
як Мірон, Фідій, Поліклет, Ско- 
пас, Праксітель і Лісіпп. У ста- 
рорим. С. був особливо поширений 
реалістичний портрет і рельєф на 
істор. теми. За доби феодалізму 
високого рівня досягла С. Індії, 
Китаю, Японії, ін. країн Азії. 
У середньовічній Зх. Європі С. 
була пов’язана з церковною архі¬ 
тектурою і розвивалася в рамках 
романського, а пізніше — готич¬ 
ного (див. Готика) стилів. За до¬ 
би Відродження в Італії розквіт¬ 
ли всі види скульптури, майстри 
якої оспівували красу і силу лю¬ 
дини (Донателло, Верроккйо, Мі- 
келанджелота ін.). Видатних май¬ 
стрів С. дало т. 3. Пн. Відроджен¬ 
ня (К. Слютер — Бургундія; Ж. 
Гужон, Ж. Пілон — Франція; М. 
Пахер — Австрія; Т. Ріменшней- 
дер, П. Фішер — Німеччина; Ф. 
Штос — Польща). У 18 ст. в С. 
барокко ренесансна гармонія й 
ясність відступають, з’являються 
підкреслено динамічні, пишні фор¬ 
ми, зростають декоративні тенден¬ 
ції. В цей час поширюються парад¬ 
ні портрети й пам’ятники. У тісній 
взаємодії з барокко розвивався 
класицизм; риси обох стилів поєд¬ 
налися у творчості Л. Берніні 
(Італія), Ф. Жірардона та А. Куа- 
зевокса (Франція), X. Монтаньє- 
са (Іспанія). З 2-ї пол. 18—1-ї чвер¬ 
ті 19 ст. поряд з істор,, міфологія, 
й алегоричними сюжетами значне 
місце зайняли портрети — Ж. Б. 
Пігаль, Е. М. Фальконе, Ж. А. Гу- 
дон (Франція), А. Канова (Італія), 
Б. Торвальдсен (Данія), Дж. 
Флаксмен (Англія), Г. Шадов, Й. 
Г. Даннеккер (Німеччина). Росій¬ 
ська С. цього часу розвивалася в 
руслі загальноєвропейських стилів 
—барокко і класицизму (Ф.Шубін, 
М. Козловський, Ф. Щедрін, І. 
Мартос та ін.). В 2-й пол. 19 ст. 
класицизм поступово стає виразни¬ 
ком ідеології пануючих класів, на- 



До ст. Скелет. Скелетні утвори безхребетних тварин: 1 — фораміні¬ 
фер и: а — текстулярія (Техіиіагіа за^іииіа), б — пенеропліс (Репегор- 
І15 ріапаїиз), в — нумуліт (Nитти1і^е5 ехропепз, вимерла форма з еоце¬ 
ну); II — р а А і о л я р і ї: а — актинома (Асііпотта азІегасапіНіит), 
б — Подоциртис (Росіосугііз зсНотЬиг^кі, вимерла форма з міоцену), 
в — медусета (МесіизеНа сгазресіоіа); III — різні форми голок вап¬ 
няних губок; IV — багатощетинкові кільчасті черви: 
а — спірорбіс (ЗрігогЬіз), б — серпула (Зегриіа соІитЬіапа); V — п л е- 

1 2ч 

чоногі; а — лінгула (Ьіп^иіа), б — спірифер (ЗрігіГег зігіашз, 
вимерла форма з нижнього карбону); VI —молюски: а — ко¬ 
тушка роговидна (РІапогЬіз согпеиз), б — мурекс (Мигех), в-теребра (Те- 
геЬга ргаеіоп^а); VII — ч л е н и с т о н о г і: а — трилобіт (Ноїтіа 
к)егиІП, вимерла форма з нижнього кембрію), б — рак річковий широ- 
копалий (Азіасиз авіасиз); VIII — голкошкірі: морський їжак (ЕсЬі- 
посісіагіз). 

З — 

9 

11 

До ст. Скелет. Скелети водяних і земноводних хордових тварин: І — лан¬ 
цетник (АтрНіохиз Іапсеоіаіиз); II — р и б и: а — евстеноптерон (Еиз- 
іЬепорІегоп, вимерла форма з девону), б — окунь (Регса); III — з е м- 
новодні: а — жаба (Капа); б — стегоцефал еогіринус (Ео^угіпив, 
вимерла форма з палеозою); І — хорда; 2 — череп;3 — хребет; 4 — ребра; 
5 — груднина; 6 — лопатка; 7 — коракоїд; 8 — ключиця; 9 — плечова кіст¬ 

ка; 10 — променева кістка; 11 — ліктьова кістка; 12 — зап’ясткові (кар- 
пальні) кістки; 13 — п’ясткові (метакарпальні) кістки; 14 — фаланги; 
15 — тазові кістки; 16 — стегнова кістка; 17 — велика голінкова кістка; 
18 — мала голінкова кістка; 19 — передплеснові (тарсальні) кістки; 
20 — плеснові (метатарсальні) кістки. 



До ст. Скелет. Скелети наземних хордових тварин і людини: І — п л а- 
3 у н и: а — ящірка (Ьасег(а), б — едафозаурус (ЕсІарНозаигиз, вимерла 
форма з нижньої пермі); б — вуж (Nа^гіx); II — п т а х и: а — перво- 
птах (АгсНаеорІегух, вимерла форма з юри), 5 — голуб (Соїитоа); 
III — с с а в ц і: а — тупайя (Тирада), б — кріль (Огусіоіа^из); IV — л ю д и н а; 
1 — череп; 2 — хребет; З — ребра; 4 — груднина; 5 — лопатка; 6 — кора- 

коїд; 7 — ключиця; 8 — плечова кістка; 9 — променева кістка; 10 — лік¬ 
тьова кістка; 11 — зап’ясткові (карпальні) кістки; 12 — п’ясткові (мета- 
карпальні) кістки; 15 — фаланги; І4 — тазові кістки; І5 — стегнова кістка; 
16 — велика голінкова кістка; 17 — мала голінкова кістка; 18 — перед- 
плеснові (тарсальні) кістки; 19 — плеснові (метатарсальні) кістки; 
20 — тибіотарсус; 21 — тарзометатарсус, або цівка. 
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буває салонних рис і перетво¬ 
рюється на офіц. стиль майже 
всіх європ. академій художніх. 
Поряд з цим в С. цього часу 
відображається загальний процес 
демократизації мистецтва. Май¬ 
стри звертаються до теми пра¬ 
ці, до проблем громад, моралі 
(Ф. Рюд, Ж. Б. Карно, О. Роден, 
Ж. Далу — Франція; К. Меньє — 
Бельгія, Й. В. Мисльбек — Чехія, 
М. Антокольський — Росія, О. 
Сент-Годенс — США). На поч. 20 
ст. розвиток світової С. усклад¬ 
нився виникненням, а пізніше і 
широким розповсюдженням різних 
модерністських течій {кубізму — 
о. Архипенко, А. Лорен; конст¬ 
руктивізму — Н. Габо і А. Певз- 
нер; сюрреалізму — X. Арп, А. 
Джакометті; абстракціонізму — 
О. Колдер), представники яких 
все рішучіше стають на шлях ві¬ 
дірваної від життя формотворчо¬ 
сті. Однак багато скульпторів збе¬ 
рігають вірність реалістичним тра¬ 
диціям і стверджують у своїх тво¬ 
рах правду життя (А. Майоль, 
Е. А. Бурдель, Ш. Деспіо—у Фран¬ 
ції, Я. Штурса — в Чехословаччи- 
ні, К. Дуніковський — у Польщі; 
І. Мештрович — в Югославії). 
В модерністській С. дедалі ясні¬ 
ше виявляються симптоми глибо¬ 
кої кризи буржуазної культури, 
з її знеціненням реального життя 
й антигуманістичними тенденція¬ 
ми. Творчість ряду скульпторів- 
модерністів (Г. Мур, о. Цадкін, 
К. Бринкуш та ін.) сповнена гли¬ 
боких суперечностей. В умовах ак¬ 
тивізації демократичного руху, піс¬ 
ля 2-ї світової війни, у бурж. краї¬ 
нах з’явилася й реалістична С., 
пройнята гуманістичним пафосом 
(Дж. Манцу, М. Мадзакураті, 
Ф. Мессіна — в Італії, Ж. Са- 
ландр — у Франції, В. Аалтонен — 
у Фінляндії). Втілення прогресив¬ 
них ідеалів і прагнення до оновлен¬ 
ня худож. форм визначають твор¬ 
чість провідних скульпторів кра¬ 
їн соціалістичної співдружності, 
таких як Ф. Кремер (НДР), Й. 
Кереньї, Ж. Кішфалуді-Штробль 
(Угорщина), К. Покорний (Чехо- 
словаччина), Й. Ірімеску (Руму¬ 
нія), І. Фунев (Болгарія), А. Ав- 
густинчич (Югославія) та ін. 
Високого, якісно нового рівня до¬ 
сягла С. в СРСР. З перших років 
встановлення Рад. влади могут¬ 
ній поштовх розвитку рад. С. дав 
ленінський план монументальної 
пропаганди. Він спрямував мис¬ 
тецтво С. на активне служіння на¬ 
роду, на увічнення важливих істо¬ 
ричних подій, видатних діячів. 
У цей період було створено перші 
революц. пам’ятники й пам’ятні 
дошки, а пізніше значні твори 
монументальної С. У цих творах 
яскраво виявилося соціалістичне 
світосприймання, було втілено 
принципи народності і партійно¬ 
сті рад. мистецтва. Широке виз¬ 
нання здобули твори рад. скульп¬ 
торів М. Андрєєва, Г. Голубкіної, 
І. Шадра, В. Мухіної, О. Матвє- 
єва, С. Лебедєвої, С. Коненкова, 
С. Меркурова, Л. Шервуда, О. 
Кибальникова, М. Манізера, М. 
Томського, Є. Вучетича, М. Ані- 
кушина, Л. Кербеля, В. Цигаля, 
К. Бєлашової, О. Комова, Ю. Чер- 
нова (РРФСР), Я. Ніколадзе, 
Т. Абакелії, М. Канделакі (Груз. 

РСР),Ф. Абдурахманова (Аз. РСР), 
3. Азгура (БРСР), А. Сарксяна 
(Вірм. РСР), Т. Залькална, Л. Бу- 
ковського (Латв. РСР), Ю. Мікена- 
са, Г. Йокубоніса (Лит. РСР), Л. 
Дубиновського (Молд. РСР) та ін. 
С. на території України відома 
з часів палеоліту (пам’ятки з 
Мізинської стоянки та ін.). З ча¬ 
сів міді та бронзи відомі терако¬ 
тові статуетки {Трипільська куль¬ 
тура) і монументальні кам’яні 
стели. В 1-му тис. до н. е.— на 
поч. 1-го тис. н. е. у скіфів та сар- 
матів розвинулося мистецтво 
рельєфу на побутових речах (на 
зброї, посуді тощо), в якому па¬ 
нував т. 3. ^звіриний стиль>. 
Скіфи залишили зразки монумен¬ 
тальної скульптури (т. 3. баби 
кам'яні). Високого рівня досягла 
місц. С. античних міст Пн. Причор¬ 
номор’я. Протягом 1-го тис. н. е. 
розвивалась С. і у сх. слов’ян 
(дерев’яні, кам. та мідні ідоли, 
срібні ювелірні вироби тощо). В 
Київ. Русі розвинулося різьблення 
по дереву та каменю, обробка ме¬ 
талу, скульптурний рельєф (київ, 
кам’яні рельєфи 11 ст.). Рельєф 
був поширений на тер. України 
в 14—16 ст. (рельєф богородиці 
з Антонієм і Феодосієм для Успен¬ 
ського собору Києво-Печерської 
лаври, 1470). В 2-й пол. 16 ст., 
особливо на зх. землях, на С. 
позначилися впливи ренесансу 
(надгробки, різьблені іконостаси, 
рельєфи на фасадах будов тощо). 
В 17—18 ст. в С. України панував 
стиль барокко, який, зокрема, 
позначився на декоративному оз¬ 
добленні будов (колегія в м. Глу- 
хові, брама Заборовського у Києві 
та ін.). Нац. традиції в ті часи ви¬ 
явилися у дерев’яній нар. С. та 
різьбярстві. Протягом 19 ст. укр. 
С. не мала сприятливих умов 
для свого розвитку. Певне пожвав¬ 
лення намітилося наприкінці 19 — 
на поч. 20 ст. В цей час на Україні 
було встановлено багато пам’ятни¬ 
ків, що створювалися укр. і рос. 
митцями, зокрема Б. Хмельниць¬ 
кому (1879—88) у Києві (М. Ми- 
кешин), І. Котляревському (1896 — 
1902, відкрито 1903) і Гого¬ 
лю (1913—15, відкрито 1936) у 
Полтаві (Л. Позен), А. Міцке- 
вичу (1905—06) у Львові (М. Па- 
ращук та А. Попель). У дожовтне¬ 
вий час на Україні працювали 
також скульптори П. Забіла та 
Б. Едуардс. У станковій С. по¬ 
пулярністю користувалися жанро¬ 
ві твоі>и Л. Позена, які відтворю¬ 
вали сцени з життя укр. народу. 
За рад. часів укр. С., розвиваю¬ 
чись у загальному річищі усього 
рад. мистецтва, досягла розквіту. 
В її становленні й розвитку взяли 
участь скульптори, які почали свій 
творчий шлях ще в дожовтн. часи, 
ті, що здобули художню освіту 
в рад. період, насамперед, в спе¬ 
ціальних художніх закладах, які 
було організовано на Україні Ра¬ 
дянською владою. Багато укр. 
майстрів ще у 20—30-і рр. створи¬ 
ли окремі пам’ятники, але в основ¬ 
ному працювали в галузі стан¬ 
кової С. (композиції, портре¬ 
ти). Серед них: Ф. Балавенський, 
І. Кавалерідзе, Л. Блох, І. Севе- 
ра, А. Страхов. М. Гельман, 
П. Ульянов, Г. Петрашевич, 
Г. Пивоваров, Ю. Білостоцький, 

І. Макогон, М. Лисенко, Л. Мура- 
він, Я. Ражба, Б. Іванов та інші. 
Після Великої Вітчизняної війни 
в республіці розвинулися всі 
види С. Встановлено багато па¬ 
м’ятників, розвиваються і різні 
види станкової скульптури. Серед 
укр. майстрів різних поколінь — 
О. Ковальов, О. Олійник, М. 
Вронський, В. Бородай, М. Рябі- 
нін, Г. Кальченко, О. Супрун, 
A. Білостоцький, В. Зноба, В. Бо* 
рисенко, В. Полоник, В. Свида, 
І. Коломієць, В. Клоков, В. Ско- 
лоздра, Е. Мисько, Д. Крвавич, М. 
Грицюк, В. Швецов, А. Кущ та ін. 
Якщо в перші повоєнні десятиліт¬ 
тя досягнення укр. скульпторів 
виявилися, насамперед, в галузі 
скульптурного портрета, то в 
60—70-х рр. піднесення зазнала 
монументальна скульптура. В ній 
втілюються життєстверджуючі іде¬ 
али прогресивного людства, під¬ 
креслюється героїзм образів. Часто 
новаторському змісту відповідає 
і нова пластична мова: пам’ят¬ 
ники В. І. Леніну в Дніпропетров¬ 
ську (1957) та Харкові (1963; обид¬ 
ва — М. Вронський та О. Олій¬ 
ник), у Запоріжжі (1964, М. Ли¬ 
сенко, М. Суходолов), Донецьку 
(1967, Е. Кунцевич) та ін.; М. О. 
Щорсу в Києві (1954, М. Лисенко, 
B. Бородай, М. Суходолов) та ін. 
Високохудожні пам’ятники вста¬ 
новлено відомим представникам 
культури минулого, зокрема пред¬ 
ставникам рос. і укр. народів. Се¬ 
ред них— пам’ятники О. Пушкіну 
в Києві (1962, О. Ковальов), І. 
Франко(1964, Е. Мисько, Д. Крва¬ 
вич та ін.), Лесі Українці (1973, 
Г. Кальченко), І. Котляревсь¬ 
кому (1975, Г. Кальченко) — 
обидва у Києві та ін. Багато 
монументів на Україні присвяче¬ 
но революційному минулому: мо¬ 
нумент Великої Жовтневої соціа¬ 
лістичної революції у Києві (1977, 
В. Бородай, В. Зноба та І. Зноба), 
бійцям Першої Кінної армії в 
смт Одесько Буського р-ну Львів, 
обл. (1975, В. Борисенко та ін.), 
трьом штурмам Перекопу в Черво- 
ноперекопську (1971, Ю. Синь- 
кевич і М. Грицюк) та ін. Особли¬ 
вим пафосом пройняті численні 
монументи на честь подій часів 
Великої Вітчизн. війни 1941—45: 
партизанам-ковпаківцям в Ярем- 
чі (1967, В. Бородай), «Україна — 
визволителями V смт Міловому 
Ворошиловгр. обл. (1972, В. Му¬ 
хін, В. Федченко, І. Чумак, І. 
Овчаренко та ін.), рад. громадя¬ 
нам і військовополоненим солда¬ 
там і офіцерам Рад. Армії, які 
загинули 1941—43 в урочиші Ба¬ 
бин яр у Києві (1976, М. Лисенко, 
В. Сухенко, В. Вітрик, Б. Лисен¬ 
ко), меморіальний ансамбль «Па¬ 
горб Слави» в Черкасах (1977, 
Г. Кальченко та ін.), мемор. ком¬ 
плекс жертвам фашизму в с. Кор- 
телісах Волин. обл. (1980, О. і 
М. Олійники), меморіальний ан¬ 
самбль «Український державний 
музей Великої Вітчизняної війни 
1941—1945 років» у Києві (1981, 
Є. Вучетич, В. Єлізаров, В. Боро¬ 
дай та ін.), монумент на ознамену¬ 
вання возз’єднання України з Ро¬ 
сією у Києві (1982, О. Скобликов). 
Про широке визнання досягнень 
укр. рад. С. свідчать монументи, 
встановлені укр. скульпторами у 

СКУЛЬПТУРА 

Невідомий майстер. 
Горельєф «Ангел». Де¬ 
рево. 15 ст. Київський 
музей західного та схід¬ 
ного мистецтва. 

А. Майоль. Дівчина, 
що сидить і закрила об¬ 
личчя рукою. Бронза. 
1905. .Музей образо¬ 
творчих мистецтв іме¬ 
ні О. С. Пушкіна в 
Москві. 

М. Я. Грицюк. Портрет 
дружини. Металізова¬ 
не оргскло. 1971. 

16 УРЕ. т. 10 
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СКУМБРІЯ 

Скульптура. 
Е. Греко. Марія Баль- 
лассарра. Бронза. 1967. 

Скульптура. 
І. С. Єфимов. Страус. 
Карбована мідь. 1936. 
ДРМ у Ленінграді. 

Скульптура. 
Б. Енвонву. Голова дів¬ 
чини. 70-і роки 20 ст. 
Нігерія. 

Скульптура. 
Л. М. Квелідзе. Дайте. 
Бронза. 1975. 

ін. республіках Рад. Союзу та за 
кордоном, зокрема пам’ятники Т. 
Шевченкові в Москві (1964, М. 
Грицюк, Ю. Синькевич, А. Фужен- 
ко), в м. Шевченко Каз. РСР 
(1982, М. Вронський, В. Сухен- 
ко), в Палермо в Канаді (1951, 
М. Вронський, О. Олійник), в 
Арров-парку в США (1970, В. 
Бородай), у Шалетт-екю-Луені 
(Франція, 1974, О. Скооликов), 
Парижі (1979, М. Лисенко); мону¬ 
мент В. Порику в Енен-Льєтарі 
(Франція, 1967, Г. Кальченко, В. 
Зноба). Іл. див. на окремому ар¬ 
куші с. 320^—321, а також до статей 
Барокко, Відродження, Готика, 
Литво художнє, Меморіальні 
споруди. Монументальна пропа¬ 
ганда та до статей про окремих 
скульпторів. 
Літ.: Кепинов Г. И. Технология 
скульптури. М., 1936; Валериус С. С. 
Проблеми современной советской 
скульптури. М., 1961; Либман М. Я. 
О скульптуре. М., 1962; Валериус 
С. С. Скульптура нового мира. М., 
1970; Валериус С. С. Прогрессивная 
скульптура XX века. М., 1973; Ні- 
менко А. В. Українська скульптура 
другої половини XIX — початку XX 
ст. К., 1963; Варварецький Ю. А. 
Становлення української радянської 
скульптури. К., 1972; Любченко В. Ф. 
Львівська скульптура XVI—XVII 
століть. К., 1981. Л. М. Сак. 
СКУМБРІЯ, макрель (ЗсотЬег 
зсотЬгиз) — риба род. скумбріє¬ 
вих ряду окунеподібних. Тіло 
(довж. до 60 см, маса до 1,6 кг) 
веретеновидне. На хвостовому стеб¬ 
лі зверху і знизу по 5 дрібних плав¬ 
ців; око з переднього і заднього 
країв покривають прозорі повіки. 
Ближче до спини є зеленувато-бла¬ 
китні смуги, між якими перламут¬ 
рово-білі проміжки з рожевими 
відтінками. Плавального міх^та 
не мають. Зграйна пелагічна риба. 
Статева зрілість настає на 2—4-му 
році життя. Нерест в березні — 
квітні, плодючість бл. 500 тис. 
ікринок. Живиться планктоном і 
молоддю риб. Поширена в Атлан¬ 
тиці вздовж узбережжя Європи і 
Пн. Америки, а також у Білому, 
Балтійському, Північному, Серед- 
земном>, Мармуровому, Чорному, 
зрідка Азовському морях. Цінний 
об’єкт промислу. Іл. див. на окре¬ 
мому аркуші до ст. Риби, 
СКУМПІЯ (Соїіпиз) — рід рослин 
родини сумахових. Невеликі кущі 
або дерева до 6 м заввишки. Листки 
чергові, рідко супротивні. Квітки 
дрібні, жовтувато-білуваті, двоста¬ 
теві, зібрані в китиці або волоті. 
Плід — кістянка. Відомо З види, 
поширені у Пн. Америці, Європі 
й Азії. В СРСР, у т. ч. в УРСР, 
1 вид — С. звичайна, або 
рай-дерево (С. со88у8гіа); 
росте у Степу й Лісостепу, на су¬ 
хих кам’янистих схилах, вапняко¬ 
вих або крейдяних відслоненнях, 
в лісосмугах. З листків одержу¬ 
ють дубильну речовину танін та 
галову к-ту, які використовують 
для дублення шкур. Вирощують 
як декоративний кущ, а також у 
полезахисних лісових насаджен¬ 
нях. При рубках догляду під на¬ 
метом насадження набуває слан¬ 
кої форми (див. Сланеві росли¬ 
ни), затінює грунт і запобігає ви- 
дуван тю з лісосмуги листя, снігу й 
верхнього грунту. Іл. с. 245. 

вонючки (МерЬіІіпае) 
— підродина хижих ссавців род. 

куницевих. Довж. тіла 28—40 см, 
маса 0,8—4,5 кг. Волосяний по¬ 
крив густий, довгий, грубий. За¬ 
барвлення буре або чорне з світ¬ 
лими смугами або плямами. Аналь¬ 
ні залози виробляють секрет з ду¬ 
же відразливим запахом (звідки 
й друга назва), який С. в разі 
небезпеки можуть вибризкува¬ 
ти на великі відстані. Трапля¬ 
ються в лісах, степах, пустелях. 
Тримаються поодиноко або група¬ 
ми по 7—9 самок в одній норі. 
Живляться рослинними і тварин¬ 
ними кормами. Розмножуються 
навесні. У виплоді по 2—10 малят. 
Статевозрілими стають в 1-річ¬ 
ному віці. Пощирені в Америці. 
З роди, 11—12 видів, з них найві- 
доміщі: смугастий С. (Мер- 
Ьі1І5 терЬіІіз), плямистий 
С. (Зріїобаїе риіогіиз), с в и но¬ 
но с и й С. (Сопераіия те50- 
Іеисиз). Об’єкті: промислу і звірів¬ 
ництва заради хутра. Іноді зав¬ 
дають щкоди, винищуючи птахів. 
Іл. с. 244. 
СКІПЩИНА (сербохорв. 8кир- 
5Ііпа, скупштина — збори) — наз¬ 
ва представницьких органів гро¬ 
мад. самоврядування і держ. вла¬ 
ди в СФРЮ. Формуються на рівні 
федерації, республік, авт. країв і 
общин на основі делегатської сис¬ 
теми. С. СФРЮ — орган громад, 
самоврядування і найвищий ор¬ 
ган влади федерації. Складається 
з 2 палат: Союзного віча (220 де¬ 
легатів, обираних С. общин по 
ЗО від кожної з 6 республік і по 
20 від кожного з 2 авт. країв) і 
Віча республік і країв (88 делега¬ 
тів, обираних С. республік і С. кра¬ 
їв відповідно по 12 від республіки 
і по 8 від краю). С. республік, 
авт. країв і общин складаються з З 
палат. Строк повноважень С. усіх 
рівнів — 4 роки. 
СКУ РАТО В-Б€Л ЬСЬКИ Й Гри 
горій Лук’янович (Малюта Ску- 
ратов; р. н. невід.— п. 1.1 1573, 
поблизу замка Вейсенщтейн, тепер 
м. Пай де Ест. РСР) — один з ке¬ 
рівників опричнини, думний боя¬ 
рин. Брав безпосередню участь у 
винищенні противників Івана IV. 
В січні 1570 керував опричним 
погромом у Новгороді, де було вби¬ 
то тисячі жителів, у 1571 вів слід 
ство про причини поразки рос. 
військ у бою проти орди Крим, 
хана Девлет-Гірея. Загинув у бою 
в Лівонії. 
СКУРЙХІН Володимир Ілліч 
(н. 17.IV 1926, м. Вятка, тепер 
м. Кіров) — укр. рад. вчений у га¬ 
лузі системотехніки і теорії систем, 
акад. АН УРСР (з 1978), засл. діяч 
науки УРСР (1981). Член КПРС з 
1948. Закінчив (1947) Івановський 
енерг. ін-т. До 1957 працював у 
цьому ж ін-ті, з 1958 — в Ін-ті кі¬ 
бернетики (до 1962 — Обчислю¬ 
вальний центр) АН УРСР. Наук, 
праці С. стосуються розробки, 
створення і застосування засобів 
обчислювальної техніки для ав¬ 
томатизації різних процесів. Один 
з керівників розробки і впровад¬ 
ження у практику першої в СРСР 
типової автоматизованої системи 
управління підприємством. Керу¬ 
вав створенням автоматизованих 
систем проектування, обробки ек¬ 
спериментальних даних, систем уп¬ 
равління технологічними проце¬ 

сами, різних автом. пристроїв. 
Нагороджений орденами Жовт¬ 
невої Революції, Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. Держ. 
премія УРСР, 1970. Премія Ради 
Міністрів СРСР, 1980. 
СКУТЕР (англ. 5СООІЄГ, від зсооі — 
мчати) — легке одномісне пере¬ 
гонове судно з плоским днищем і 
поперечним уступом (реданом) на 
ньому; різновид глісера. Облад¬ 
нується підвісним двигуном внутр. 
згоряння. Форма С. (мал.) в пла¬ 
ні — три- або чотирикутна. Швид¬ 
кість його на тихій воді — понад 
100 км/год. С. використовують 
для спортивних змагань. 
С К У Ф А С (Хконфас) Ніколаос 
(1779, Епір — 12.VIII 1818, Стам¬ 
бул) — діяч грец. нац.-визвольно¬ 
го руху. В 1813 переселився до 
Одеси. В 1814 разом з Е. Ксан- 
тосом і А. Цакаловим заснував 
тут таємне революц. т-во <!,Філікі 
етеріяь, що боролося за визво¬ 
лення Греції від тур. гноблення. 
З кін 1814 вербував до т-ва чле¬ 
нів у Москві, з поч. 1816 — в Оде¬ 
сі. В 1818 переїхав до Стамбула, 
куди було перенесено центр то¬ 
вариства. А л. Арш. 

СЛАБКГ ВЗАЄМОДП — особ¬ 
ливий вид взаємодії елементар- 
них частинок; характеризуються 
тим, що імовірність зумовлених 
ними процесів у 10*®—10*^ разів 
менша за імовірність процесів, 
спричинених електромагнітними та 
сильними взаємодіями. С. в. під¬ 
лягають усі елементарні частин¬ 
ки (крім фотонів). Радіус дії 
С. в. дорівнює ^ 10“*® м, констан¬ 
та взаємодії — 10“*^. Елементар¬ 
ні процеси, що відбуваються вна¬ 
слідок С. в., протікають приблиз¬ 
но за 10“*® с і характеризуються 
порущенням збереження законів 
просторової та комбінованої пар¬ 
ності (див. Парність стану), дав¬ 
ності, спіну ізотонічного. С. в. 
зумг влюють бета-розпад радіо¬ 
активних ядер, розпади багатьох 
елементарних частинок, всі проце¬ 
си за участю нейтрино. С. в. ма¬ 
ють велике значення для пояснен¬ 
ня таких явищ природи, як вибух 
наднових зір, утворення пульса¬ 
рів тощо. Основи теорії С. в. зак¬ 
лав 1934 Е. Фермі. Згідно з сучас. 
уявленнями, носіями С. в. є гіпо¬ 
тетичні векторні бозони, маса яких 
(в енерг. одиницях) дорівнює 
~ 100 ГеВ. В теорії, яку створили 
1967 амер. фізик ІП. Глешоу (н. 
1933), А. Салом і С. Уейнберг, 
С. в. описуються разом з електро¬ 
магнітними взаємодіями. 

Б. В. Струминський. 
СЛАБО!{^МСТВО — стійке необо¬ 
ротне зниження або недорозвинен¬ 
ня розумових здібностей (інтелек¬ 
ту), яке виявляється слабкістю 
суджень, висновків, нездатністю 
до узагальнень і супроводиться роз¬ 
ладами уваги, пам’яті та втратою 
особистістю індивідуальних рис. 
Розрізняють С. вроджене (див. 
Олігофренія) і набуте, внаслідок 
різних патологічних процесів. Крім 
того, виділяють глобальне (загаль¬ 
не) С., пов’язане з дифузним (по¬ 
ширеним) ураженням головного 
мозку, яке характеризується від¬ 
сутністю здатності критичного 
мислення, зокрема зниженням 
критичного ставлення до свого хво¬ 
робливого стану, огрубінням по- 
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чуттів, зниженням морально-етич¬ 
ного рівня поведінки, егоїзмом, 
конфліктною поведінкою тощо, а 
також лакунарне С., що розвива¬ 
ється при органічних ураженнях 
мозку з вогнищевими порушен¬ 
нями (при судинних, запальних, 
токсичних, травматичних захворю¬ 
ваннях мозку, епілепсії, шизоАре- 
ніі та ін. психічних хворобах), 
виявляється порушенням інтелек¬ 
ту і своєрідною зміною особистості. 
Найчастіше С. розвивається в по¬ 
хилому і старечому віці внаслідок 
атеросклерозу мозкових судин або 
при первинному інтенсивному від¬ 
миранні {атрофії) клітин головно¬ 
го мозку. Хворі з виявленим С. 
потребують ретельного догляду. 

в. С. Шапошников. 

СЛАВГОРОД (до 1873 — Славго- 
родка або Жебунівка) — селище 
міського типу Синельниківського 
р-ну Дніпроп. обл. УРСР. Заліз¬ 
нична станція. 3,0 тис. ж. (1982). 
УС.— арматурний з-д Дніпропет¬ 
ровського виробничого об'єднання 
важкого папероробного машино¬ 
будування імені Артема, будинок 
побуту. Середня школа, філіал 
Синельниківської муз. школи, лі¬ 
карня, клуб, 2 кінотеатри, б-ка. 
Засн. у 1-й пол. 19 ст.; с-ще міськ. 
типу — з 1938. 
СЛАВ£ЙК0В Петко (справж. 
ім’я та прізв.— Петко Рачев То- 
доров; 17.XI 1827, за ін. даними — 
1828, Велико Тирново — І.УІІ 
1895, Софія) — болг. поет, публі¬ 
цист і фольклорист, громад, діяч. 
У 1843—63 учителював, багато 
зробив для організації шкільної 
справи в країні. Редагував ряд га¬ 
зет. Був членом Тирновських уста¬ 
новчих зборів 1879, депутатом Нар. 
зборів (1880 — їх головою). Твор¬ 
чість С., пройнята ідеями нац. 
визволення, пов’язана з боротьб ю 
проти соціального безправ’я та 
іноз. панування, зробила значний 
внесок у розвиток реалізму в болг. 
л-рі. Автор збірок <4Пістрявий бу¬ 
кет»-, «Збірка байок>, «Пісенник» 
(усі — 1852), «Веселушка» (1854), 
поем «Джерело Білоногої», «Бой- 
ка-воєвода» (обидві — 1873), 
«Кракра Пернішки» (1886). Видав 
болг. прислів’я і приказки (т. 1—2, 
1889—97). Перекладав твори рос. 
поетів, окремі твори Т. Шевчен¬ 
ка. В деяких віршах С. відчуває¬ 
ться вплив укр. поета. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Антологія болгарської поезії, 
т. 1. К., 1974; Рос. перекл.— 
Избранное. М., 1981. О.Д.Кетков. 

СЛАВИ бРДЕН — рад. військо¬ 
вий орден, встановлений Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 
8.XI 1943. Цим орденом нагород¬ 
жують осіб рядового і сержантсько¬ 
го складу Рад. Армії, а в авіації — 
і тих, що мають звання молодшого 
лейтенанта, за здійснені в боях 
подвиги. С. о. має три ступені. 
Найвищим є 1-й. знак якого виго¬ 
товляється із золота (2-го і 3-го—із 
срібла). За роки Великої Вітчизн. 
війни С. о. нагороджено понад 916 
тис. чол. Особи, нагороджені С. о. 
трьох ступенів, користуються піль¬ 
гами, встановленими Указом Пре¬ 
зидії Верховної Ради СРСР від 
6. IX 1967. 
СЛАВИЧ (Зіауісі) Йоан (18.1 
1848, Шірія, тепер повіту Арад 
— 17.VIII 1925, с. Круча-де-Жос 

біля містечка Панчу, тепер повіту 
Вранча; похований у скиті Бразь 
біля Панчу) — рум. письмен¬ 
ник. Разом з М. Емінеску і Й. Л. 
Караджале в кінці 70-х рр. 
співробітничав у газ. «Тімпул» 
(«Час»), 1884—90 редагував газ. 
«Трибуна», на сторінках якої вик¬ 
лав теорію «народного реалізму», 
засновану на використанні фоль¬ 
клорних традицій і відтворенні 
соціальної дійсності. ^В 1894 ра¬ 
зом з Дж. Кошбуком і Й*. Л. Карад¬ 
жале організував літ. журн. «Ват¬ 
ра». Перший твір — п'єса «Дочка 
сільського старости» (1871). У 
збірках «Народні оповідання» 
(1881), «Оповідання» (т. 1—6, 
1892—1926), повісті «Лісовичка» 
(1884) намалював правдиву етно¬ 
графічну, психологічну й соціаль¬ 
ну картину трансільванського села. 
Найвідоміші твори — повісті «Ща¬ 
сливий млин» (1881), «Скарб» 
0896); роман «Мара» (1906; про 
життя в Трансільванії), що являє 
собою важливу сторінку в історії 
рум. прози. Автор істор. драми 
«Гаспар Граціані», книг«Мої ув’яз¬ 
нення» (1921), «Спогади» (1924), 
«Світ, через який я пройшов» 
(1930). 
Те.: Укр. перекл.— Щасливий 
млин. — Скарб. К., 1972; Рос. 
перек л. —Клад. —Счастливая мель- 
ница. М., 1954; Избранное. М., 1980. 
СЛАВІК (Зіауік) Франтішек (18. 
УПІ 1876, м. Кутна Гора, тепер 
ЧССР — 27.1 1957, Прага) — чесь¬ 
кий геолог, дійсний член Чехосло¬ 
вацької АН. Закінчив Карлів ун-т 
у Празі (1899); 1910—47 — профе¬ 
сор цього ун-ту, з 1913 — директор 
його мінералогічного ін-ту, 1937— 
38 — ректор ун-ту. Наук, праці 
присвячені проблемам мінералогії, 
геохімії, петрографії, корисним 
копалинам. С.— автор ряду під¬ 
ручників з мінералогії та петрогра¬ 
фії, популярних книг з мінерало 
гії. З 1937 — почесний член Все¬ 
союзного мінералогічного това¬ 
риства СРСР. Під час окупації Че- 
хословаччини нім. фашистами був 
ув’язнений у Бухенвальді. 
СЛАВІН Лазар Мойсейович [29.У 
(ІІ.УІ) 1906, Вітебськ — ЗО.ХІ 
1971, Київ] — укр. рад. археолог, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1939). Член 
КПРС з 1940. В 1928 закінчив 
Ленінгр. ун-т. У 1929 — 38 пра¬ 
цював в Ін-ті історії матеріальної 
культури (тепер Ленінгр. відділен¬ 
ня Ін-ту археології) АН СРСР. В 
1939—41 і 1944—45 — директор, 
1946—49 — заст. директора, з 
1970 — зав. відділом Ін-ту археоло¬ 
гії АН УРСР. У 1945—70 — зав. 
кафедрою археології та музеєзнав¬ 
ства Київ, ун-ту. З 1936 очолював 
археол. експедиції в Ольвії. Пра¬ 
ці присвячені історії та культурі 
Ольвії, античним пам’яткам Пн. 
Причорномор’я, давній історії та 
археології України. Нагороджений 
орденом «Знак Пошани». Держ. 
премія УРСР, 1977. 
Те.: Периодизация исторического раз- 
вития Ольїши. В кн.: Проблеми нсто- 
рип Северного Причерноморья в ан¬ 
тичную зпоху. М., 1959; Здесь бьіл 
город Ольвпя. К., 1967. 
СЛАВГСТИКА — комплекс нау¬ 
кових дисциплін, що вивчають мо¬ 
ви, літератури, фольклор, історію, 
матеріальну і духовну культури 
слов’янських народів. Див. Сло¬ 
в'янознавство. 

СЛАВГСТІВ МІЖНАРОДНИЙ 
КОМІТбТ — див. Міжнародний 
комітет славістів. 
СЛАВГСТІВ РАДЯНСЬКИЙ КО¬ 
МІТЕТ — науковий координацій¬ 
ний орган, що спрямовує розвиток 
слов'янознавства в СРСР. Засн. 
у січні 1956 при АН СРСР. До 
С. Р. к. входять представники 
рад. слов’янознавства — мово¬ 
знавці, літературознавці, історики, 
фольклористи, .зокрема від УРСР 
академіки АН УРСР П. Т. Тронь- 
ко і В. М. Русанівський, чл.-кор. 
АН СРСР О. С. Мвльничук і 
чл.-кор. АН УРСР Г. Д. Вервес. 
С. Р. к. спрямовує роботу Славіс¬ 
тів Українського комітету, к-ту 
славістів Білорусії. С. Р. к. вико¬ 
нував обов’язки оргкомітету по 
підготовці та проведенню 4-го Між- 
нар. з’їзду славістів (Москва, 
1958) і забезпечував скликаніїя 
Моск. наради міжнар. к-ту славіс¬ 
тів (1962), присвяченої підготовці 
5-го Міжнар. з’їзду славістів у 
Софії (1963). Разом з Укр. к-том 
славістів веде підготовку до 9-го 
Міжнар. з’їзду славістів у Києві 
(1983). Очолювали С. Р. к. акад. 
В. В. Виноградов{\95^—69Х акад. 
М. П. Алексєєв (1969—81). 

^ А. В. СанЧевич. 

СЛАВГСТІВ украТнськии ко- 
М ІТбТ — науковий орган, що коор- 
динує розвиток слов'янознавства в 
УРСР. Засн. 1957 при Президії АН 
УРСР. С. У. к. сприяє розвиткові 
творчих зв’язків укр. славістів 
з слов’янознавчими установами 
СРСР і зарубіжних країн, прово¬ 
дить підготовку в УРСР до між¬ 
нар. з’їздів славістів, публікує до¬ 
повіді, тематичні .збірники, разом 
з н.-д. установами і вузами органі¬ 
зовує респ. конференції славістів. 
До складу С. У. к. входять провід¬ 
ні укр. славісти — фахівці з мово¬ 
знавства, літературознавства, істо¬ 
рії, фольклористики. С. У. к. 
очолювали академік АН УРСР 
Л. А. Булаховський (1957—61), 
академіки АН СРСР М. Т. Риль¬ 
ський (1961—64) та І. К. Білодід 
(1964—81). З 1981 голова С.У. к.— 
акад. АН УРСР В. М. Русанів¬ 
ський. С. У. к. бере активну участь 
у підготовці 9-го Міжнар. з’їзду 
славістів у Києві (1983). 

А. В. Санцееич. 
СЛАВІЯ — один з центрів Русі 
до об’єднання її в 9 ст. Поряд 
з Куявіею і Артанією згадується 
араб, авторами 10 ст. Істахрі та 
Ібн-Хаукалем, які користувалися 
давнішими джерелами, зокрема 
твором Джайгані, що не дійшов до 
нас. На думку дослідників, С. яв¬ 
ляла собою ранньофеод. об’єд¬ 
нання племен, що існувало у 8— 

9 ст. Осн. центром цього об’єднан¬ 
ня було м. Слава. С. локалізують 
на Пн. Русі й зіставляють з іль¬ 
менськими слов'янами’, м. Славу 
ототожнюють з попередником Нов¬ 
города (можливо, це Стара Ладога, 
існування якої у 6—7 ст. підтвер¬ 
джено археологічно). Є ще гіпоте¬ 
за, за якою С. нібито була одним 
з центрів початкової Наддніпрян¬ 
ської Русі (Переяслав). Разом з 
Куявією та Артанією підтримувала 
торг, зв’язки, зокрема з мусульман¬ 
ським Сходом. 
слАвка, кропив’янка (Зуіуіа) — 
рід птахів род. славкових. Довж. 
тіла 12—15 см, маса до ЗО г. Опе- 

СЛАВКА 

В. І. Скурихін. 

П. Славейков. 

Орден Слави 1-го сту¬ 
пеня. 

Скутер. 

16' 
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СЛАВКОВІ 

Скунси: 
1 - плямистий. 
2 — смугастий; 
3 — свиноносий. 

Славка чорноголова. 

рення сірих або світло-бурих ко¬ 
льорів. Гнізда відкриті, мостить 
в кущах, іноді в траві та на дере¬ 
вах. Кладка у травні — червні, най¬ 
частіше з 4—б яєць; насиджує 
самка або самець і самка протягом 
11—12 діб. Живиться комахами. 
19 видів, поширених у Євразії, 
Пн. Африці. В СРСР — 9 видів, 
у т. ч. в УРСР — 5, зокрема С. 
рябогруда (5. пізогіа), С. 
садова (5. Ьогіп), С. чорно¬ 
голова (5. агІісаріИа). Викопні 
рештки відомі з середнього міо¬ 
цену . 
СЛАВКОВІ (Зуіуіібае) — родина 
птахів ряду горобг^подібних. Тіло 
(довж. 7—28 см, маса б—40 г) ви¬ 
довжене, струнке, голова невели¬ 
ка, дзьоб рівний, тонкий. Опе¬ 
рення м’яке, у більшості видів 
одноманітне — сірувате, бурувате, 
світліше на череві. Більшість ве¬ 
де прихований спосіб життя. Жив¬ 
ляться в осн. комахами. Гнізда 
мостять на кущах, в очереті та на 
землі. Кладка одна (іноді 2) на 
рік з 4—б яєць, насиджують са¬ 
мка і самець протягом 11—14 днів. 
Нагніздні птахи. Самці бага¬ 
тьох видів гарно співають. Відо¬ 
мо до 425 видів (83—93 роди), 
поширених по всій земній кулі. В 
СРСР — 51 вид (14 родів), у т. ч. в 
УРСР — 22 види з 7 родів, серед 
яких вівчарик, кобилочка, очере¬ 
тянка, славка та ін. Викопні 
рештки відомі з серед, міоцену. 
«слАвна револіЬція» — 
прийнята В бурж. Історичній літе¬ 
ратурі назва держ. перевороту 
1688—89 в Англії, внаслідок яко¬ 
го король Яків II Стюарт був поз¬ 
бавлений престолу і англ. королем 
став штатгальтер Голландії Віль- 
гельм III Оранський. Яків II (пра¬ 
вив 1685—88) скасував Хабеас 
корпус акт (прийнятий парламен¬ 
том 1679, не дозволяв арешту будь- 
якої особи без письмового наказу), 
почав призначати католиків на 
держ. посади, видав 1687 декла¬ 
рацію про віротерпимість, яка 
надала їм права. Невдоволені са¬ 
модержавною прокатолицькою по¬ 
літикою Якова II, віги і торі ук¬ 
лали союз, спрямований проти 
нього, і запропонували англ. пре¬ 
стол Вільгельму Оранському, одру¬ 

женому з дочкою Якова II Марією. 
5.XI1688 військо Вільгельма (Іран¬ 
ського висадилося в Англії. Яків II 
утік з країни. 13.11 1689 парла¬ 
мент проголосив Вільгельма Оран- 
ського англ. королем, а Марію — 
його співправителькою. В Англії 
утвердилася конституційна монар¬ 
хія. Бурж. історики, назвавши цей 
вузькокласовий <безкровний> пе¬ 
реворот 4Славною революцією», 
протиставляли його Англійській 
буржуазній революції 17 століт¬ 
тя. Ю. М. Барабанов. 
СЛАВЕН ІЯ — історична область 
в Югославії. До 13 ст. назва 
«Славонія» часто застосовувалася 
до всієї території, заселеної хорва¬ 
тки, з 13 ст.— для земель між 
річками Савою і Дравою, з 17— 
18 ст.— для сх. частини межиріч¬ 
чя Драви, Дунаю і Сави. 
слАвське — селище міського 
типу Сколівського р-ну Львів, обл. 
УРСР, на р. Опорі (бас. Дністра). 
Залізнична станція. 3,3 тис. ж. 
(1982). У селищі — лісгоспзаг, хліб¬ 
ний з-д, лісництво, радгосп, буди¬ 
нок пс^уту. Середня та спорт, 
школи, філіал Сколівської муз. 
школи, лікарня. Будинок культу¬ 
ри, б-ка. Туристські бази. С.— 
центр гірськолижного спорту в 
Карпатах (одна з найбільших у 
країні гірськолижна траса, трамп¬ 
ліни, 11 канатних доріг). С-ще 
міськ. типу з 1961. 
СЛАВСЬКИЙ Юхим Павлович 
[н. 26.x (7.XI) 1898, с. Макіївка, 
тепер місто Донец. обл.] — рад. 
держ. і парт, діяч, тричі Герой 
Соціалістичної Праці. Член КПРС 
з 1918. З 1912 працював на шахтах 
Донбасу. Учасник громадянської 
війни. Закінчив (1933) Моск. ін-т 
кольорових металів і золота, пра¬ 
цював на з-дах Орджонікідзе, За¬ 
поріжжя, на Уралі. В 1945—57 — 
на керівних держ. посадах, 1957— 
63 і з 1965 — міністр середнього 
машинобудування СРСР (1963— 
65 — голова Держ. виробничого 
к-ту по серед, машинобудуванню 
СРСР). Член ЦК КПРС: з 1961. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
5—10-го скликань. Нагороджений 
9 орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Деож. премія СРСР 
(двічі ).^ 
СЛАВУ ТА, Славутич — старовин¬ 
на нар. опоетизована назва ріки 
Дніпра, засвідчена, зокрема, в 
<Слові о полку Ігоревім^. 
СЛАВУТА — місто обласного під¬ 
порядкування Хмельн. обл. УРСР, 
райцентр. Розташована на р. Го 
рині (прит. Прип’яті), за 2 км 
від залізнич. ст. Славута І. В 1-й 
третині 17 ст. на місці С. існу¬ 
вало два поселення — Деражня і 
Воля, які перебували під владою 
Польщі. Бл. 1634 села об’єдналися. 
Нове поселення спочатку назива¬ 
лося Славутиною, згодом С. В 
1754 містечку С. надано магде¬ 
бурзьке право. Після 2-го поділу 
Польщі (1793) С. у складі Право¬ 
бережної України возз’єднано з 
Росією. Рад. владу встановлено на 
поч. січня 1918. З 1938 С.— місто. 
Під час Великої Вітчизняної 
війни в період нім.-фашист, оку¬ 
пації С. (7. VII 1941 — 18.1 1944) 
в місті діяла Славутська підпі¬ 
льна комуністична організація. 
З травня І943 в С. діяв підпіль¬ 
ний райком партії. В районі С. 

діяв партизанський загін (згодом 
з’єднання) під командуванням 
А. 3. Одухи. У місті — з-дичБуд- 
фарфор», силікатних стінових 
матеріалів, залізобетонних конст¬ 
рукцій, толевий, склоробний, рем.- 
механіч., цикорієсушильний, мас¬ 
лоробний, пивоварний та хлібний; 
деревообр. комбінат, суконна і 
швейна ф-ки, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. 9 заг.-осв., 
музична та спорт, школи, лікарня, 
поліклініка. Будинок та Палац 
культури, 4 клуби, кінотеатр, 5 
бібліотек. 
СЛАВУТСЬКА ПІДПГЛЬНА КО- 
муністйчнА організація — 
міжрайонна антифашист, орг-ція, 
що діяла в м. Славуті (тепер — міс¬ 
то Хмельн. обл.) під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45. Створена 
восени 1941. Об’єднувала підпіль¬ 
ні групи кількох сіл Славут- 
ського і Шепетівського р-нів, що 
виникли в липні — серпні 1941 
й налічували бл. 200 чол. Створе¬ 
ний у грудні 1941 окружний під¬ 
пільний к-т об’єднував підпільні 
групи багатьох населених пунктів 
(Злавутського, Шепетівського, Гри¬ 
ці вського, Ізяславського та ін. ра¬ 
йонів області. Першим керівни¬ 
ком к-ту був Ф. М. Михайлов. 
Орг-ція проводила агіт. роботу се¬ 
ред населення, мала підпільну 
друкарню, де друкувалися ан¬ 
тифашист. листівки, здійснювала 
диверсії, гол. чин. на залізниці, 
організовувала втечі військовопо¬ 
лонених з Славутського і Шепетів¬ 
ського фашист, таборів. Завдяки 
активній роботі підпілля 1942 
вдалося створити партизан, загін, 
ядром якого були рад. бійці і ко¬ 
мандири, які втекли з фашист, 
таборів. У липні 1942 окупанти 
заарештували Ф. М. Михайлова 
та деяких інших керівників і 
учасників підпілля й після тортур 
стратили. Підпільникам довелося 
перенести центр роботи до пар¬ 
тизан. загону, названого ім’ям 
Ф. М. Михайлова. Згодом загін 
виріс у партизан, з’єднання під 
командуванням А. 3. Одухи. 
СЛАВІСТСЬКИЙ РАЙбН — на 
Пн. Хмельн. обл. УРСР. Утворе¬ 
ний 1923. Площа 1,3 тис. км^. Нас. 
61.5 тис. чол. (1982). У районі — 
81 населений пункт, підпорядкова¬ 
ний селищній та 26 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Сла¬ 
вута. Район розташований на Пд. 
Волинської височини. Корисні ко¬ 
палини: буд. піски, глини, грані¬ 
ти, пісковики. Річки — Горинь 
та Корчик (бас. Прип’яті). Грунти 
дерново-слабопідзолисті супіщані, 
світло-сірі й сірі опідзолені та 
чорноземні. Лежить у зоні міша¬ 
них лісів, лише на крайньому 
Пн. Зх. — лісостеп. Ліси (сосна, 
ялина, дуб, береза) займають 
28.6 тис. га. Осн. пром. і культур, 
центр району — місто обл. підпо¬ 
рядкування Славута. У районі — 
спиртовий з-д (с. Ганнопіль), Сла- 
вутське паперове виробництво По- 
нінківського картонно-паперового 
комбінату (с. Полянь), цегельний 
з-д (с. Романини) тощо. На тер. 
району будується (1982) Хмель¬ 
ницька АЕС. Районний комбінат 
побутового обслуговування (Сла¬ 
вута) та 5 будинків побуту. Спе¬ 
ціалізація с. г.—землеробство зер 
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ново-картоплярського та тварин¬ 
ництво мол.-м’ясного напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1981 становила 
76,3 тис. га, у т. ч. орні землі — 
63,5 тис. га, сіножаті й пасовища — 
11,8 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, ярий ячмінь, картопля, 
цикорій. У С. р.— 26 колгоспів, 
сортовипробувальна станція, рай- 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія. 
Залізничні станції: Славута І, 
Славута II, Кривин. Автомоб. 
шляхів — 376 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 264 км. 
У районі — 55 заг.-осв. шкіл, 
10 лік. закладів, у т. ч. 7 лікарень. 
85 клубних установ, 66 кіноуста¬ 
новок, 75 б-к, музей М. Островсь- 
кого у с. Берездові, де він працю¬ 
вав 1923. У с. Старому Кривині 
С. р. народився укр. рад. співак 
С. Д. Козак, у с. Зубівщині — 
укр. рад. зоолог М. П. Савчук. 
У С. р. видається газ. -«Трудівник 
Полісся» (з 1930). 

П. В. Муравлюк. 
СЛАВЯНОВ Микола Гаврилович 
[23.ІУ (5.У) 1854, с. Нікольське, 
тепер Задонського р-ну Липец. 
обл.— 5 (17).X 1897, Мотовилиха, 
тепер у складі Пермі] — рос. ви¬ 
нахідник у галузі електрозварю¬ 
вання. Закінчив (1877) Петерб. гір¬ 
ничий ін-т, працював на металург, 
з-дах Уралу, з 1883 — на Пермсь¬ 
ких гарматних з-дах. Удосконалив 
винайдений М. М. Бенардосом спо¬ 
сіб дугового зварювання: замінив 
(1888) вугільний (неплавкий) елек¬ 
трод металевим (плавким). Розро¬ 
бив металургійні основи зварюван¬ 
ня, спец, зварювальний генератор, 
створив конструкцію електр. пла¬ 
вильника з автом. регулятором. 
Використовував електр. дугу для 
ущільнення великих сталевих від¬ 
ливок. Одержав патенти (1890— 
91) в Росії та ін. країнах. Запро¬ 
понував використовувати флюси 
і феросплави-розкислювачі для 
підвищення якості зварних швів. 
Автор першої в світі праці з елект¬ 
розварювання (-«Електрична від¬ 
ливка металів», 1891). 
СЛАВЛ НСЬК-НА-КУБАНІ (до 
1958 — станиця Славянська) — 
місто крайового підпорядкування 
Краснодар. краю РРФСР, рай¬ 
центр. Розташований на рукаві 
Кубані — р. Протоці. Залізнична 
ст. Протока, вузол автомоб. шля¬ 
хів, річкова пристань. 55 тис. ж. 
(1982). Розвинута харч, пром-сть 
(з-ди: консервний, виноробний, 
маслоробний, хлібний; хлібопро¬ 
дуктів, харчо- та птахокомбінати). 
Серед ін. підприємств — з-ди: 
рем.-мех., -«Рембудшляхмаш», буд. 
матеріалів, швейна фабрика. С.-г. 
технікум. 
СЛАДКОПбВЦЕВ Володимир Во 
лодимирович (2.1 1876—28.X 1957) 
— рос. і укр. рад. артист, педагог, 
письменник. Закінчив юрид. ф-т 
Моск. ун-ту. Творчу діяльність 
як актор розпочав 1904 в Одесі. 
В 1918—23— професор Київ, муз.- 
драм. інституту ім. М. Лисенка. 
З 1927 — педагог Ленінгр. техні¬ 
куму сценічних мистецтв (пізніше 
Ленінгр. театр, ін-т). Серед учнів 
— В. Чабукіані, П. Нятпко, М. 
Чехов, В. Куза. Знімався в кіно. 
Відомий і як майстер худож. чи¬ 
тання (виконував гол. чин. свої 
оповідання). 
Те.: Мои рассказьі, т. 1—2. СПБ, 

1912—14: Вступ до мімодрами. В кн.: 
Театральний порадник, кн. 2. К., 1920. 
СЛАДКОШТьЄВ Володимир Ти- 
мофійович (н. 2.1 1926, с. Хомутсь- 
ке, теп^ Кораблинського р-ну 
Рязан. оол.) — укр. рад. вчений у 
галузі металургії, доктор тех. наук 
(з 1972), професор (з 1974). Член 
КПРС з 1951. Закінчив (1948) 
Моск. ін-т сталі, працював на Ста- 
лінгр. металург, з-ді. З 1951 — в 
Укр. н.-д. ін-ті металів (з 1971 — 
заст. директора). Осн. досліджен¬ 
ня — з теорії і технології безперерв¬ 
ного розливання сталі на установ¬ 
ках криволінійного типу, розробки 
наук, основ горизонтального без¬ 
перервного розливання сталі, ча¬ 
вуну і кольорових металів. Наго¬ 
роджений орденом «Знак Пошани», 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1979. 
СЛАЛОМ (норв. 5Іа1ат, від зіа — 
схил і Іат — слід) — спуск на 
лижах з гори по спеціальній тра¬ 
сі, один з видів гірськолижного 
спорти . 
сланеві рослйни , таломні 
рослини, талофіти — рослини, тіло 
яких являє собою слань, тобто не 
розчленоване на корінь, стебло і 
листки. С. р. є бактерії, водорості, 
гриби, лишайники і частина пе- 
чіночних мохів. В систематику рос¬ 
лин термін -«сланеві рослини» 
(ТЬаІІорЬуІа) запровадив у 1-й 
половині 19 ст. австр. ботанік С. 
Ендліхер, який до С. р. зараху¬ 
вав водорості, гриби і лишайники, 
протиставляючи їх листостебловим 
рослинам (СогторЬуіа). Див. та¬ 
кож Нижчі рослини. 
сланець глйнистий — тон¬ 
козерниста сланцювата метамор¬ 
фічна гірська порода. Склада¬ 
ється гол. чин. з гідрослюд, хло¬ 
риту, каолініту, монтморилоні¬ 
ту з домішками кварцу, польових 
шпатів та ін. мінералів. Утворю¬ 
ються С. г. з глин, аргілітів, алев¬ 
ролітів та деяких ін. осадочних 
гірських порід в результаті регіо¬ 
нального метаморфізму. С. г. не 
розмокає у воді. В Рад. Союзі ве¬ 
ликі родовища С. г. відомі на Кав¬ 
казі й Уралі; на Україні є на Кри¬ 
воріжжі, в Донбасі, Криму, Кар¬ 
патах. Використовують як покрі¬ 
вельний матеріал, в електротехні¬ 
ці, будівництві. 
СЛАНЦІ, стланці — низькорослі 
форми дерев і чагарників із слан¬ 
ким стеблом і гілками, які часто 
притиснуті до землі і вкорінюють¬ 
ся. С. утворюють рослинний покрив 
в несприятливих для прямостов- 
бурних дерев і чагарників умовах 
(в субарктичних і субантарктич¬ 
них р-нах, біля верх, межі лісу 
в горах, на мор. і океанічних узбе¬ 
режжях). Сланеву форму мають 
кедровий слалець, види ялівцю, 
сосни, модрини, берези, верби та 
ін. рослини. 
СЛАнЦІ — метаморфічні гірські 
породи, що характеризуються 
орієнтованим розташуванням мі¬ 
нералів, які входять до їхнього 
складу. С. властива т. з. сланцю¬ 
ватість, внаслідок чого вони до¬ 
сить легко розщеплюються на по¬ 
рівняно тонкі пластинки. За по¬ 
ходженням С. поділяють на оса¬ 
дочні й кристалічні сланці, за 
складом — на кременисті, рогово- 
обманкові, слюдисті, сланці гли¬ 
нисті та ін. В Рад. Союзі С. по¬ 

ширені на Кавказі, Уралі, в Си¬ 
біру, на Україні (Донбас, Криво¬ 
ріжжя, Карпати, район Овруча). 
Використовують як буд. матеріал, 
у парфюмерній та хім. промисло¬ 
вості . 
сланцюватість — здатність 
гірських порід розщеплюватися 
по певних площинах на тонкі плас¬ 
тинки. Зумовлюється динамоме¬ 
таморфізмом, при якому плас¬ 
тинчасті зерна мінералів (напр., 
слюди) у гірських породах розмі¬ 
щуються паралельно. С. характер¬ 
на для сланців. 
СЛАНЬ, талом — не почленоване 
на стебло й листки тіло нижчих 
рослин, а також деяких печіноч- 
них мохів. Такі рослини наз. сла¬ 
невими, або таломними. С. буває 
одноклітинною (нижчі водорості, 
нижчі гриби) або багатоклітин¬ 
ною — нитчастою, пластинчастою, 
бульбовидною (напр., червоні й 
бурі водорості). С. деяких водо¬ 
ростей (напр., каулерпи, макро- 
цистиса) зовні диференційована 
на стебло- й листкоподібні органи. 
СЛАСТКЗН (Сластьон) Опанас 
Георгійович [2 (14).І 1855, Бер¬ 
дянськ — 24. IX 1933, Миргород] 
— укр. живописець, графік, архі¬ 
тектор, мистецтвознавець і етно¬ 
граф. У 1874—82 навчався в пе¬ 
терб. АМ у І. Кримського та П. 
Чистякова. Після закінчення ака¬ 
демії мандрував по Україні, де 
робив замальовки пейзажного ха¬ 
рактеру, начерки сільс. типів у 
характерному для певної місце¬ 
вості вбранні, зарисовував пам’ят¬ 
ки укр. старовини, речі сел. по¬ 
буту, деталі архіт. споруд, зразки 
нар. різьблення по дереву. Ство¬ 
рив картини: «Цегельний завод» 
(кін. 80-х рр.), «Проводи на Січ» 
(1898), «На жнивах» (1899), «Во¬ 
линь», «Миргород» (1901), «Весна» 
(1904) та ін. В 1883—85 С. виконав 
серію ілюстрацій до поеми Т. Шев 
ченка «Гайдамаки». В серед. 90-х 
рр. художник працював над літо- 
графіями до альбому «Старовина 
українська і запорізька» (загину¬ 
ли 1900 під час поводі в Петербур¬ 
зі). В 1875—1928 створив галерею 
портретів укр. кобзарів. Малюн¬ 
ки С. часто друкувалися в и^рна- 
лах «Нива», «Живописнеє ойззре- 
ние». С. співробітничав у сатирич¬ 
ній пресі (журнали «Шершень», 
«Осколки», «Стрекоза», «Шут»). У 
1900—28 викладав у Миргородсь¬ 
кій худож.-пром. школі. В ці ро¬ 
ки він багато уваги приділяв дос¬ 
лідженню укр. нар. мистецтва, 
популяризації кустарних промис 
лів. Друкував статті в журналах 
«Киевская старина», «Рідний 
край», газеті «Рада» та ін., висту¬ 
паючи під псевдонімами Гончар, 
Опішнянський гончар. Залишив 
«Спогади про художника П. Мар- 
тиновича» (X., 1931). Художні 
твори С. зберігаються в ДМУОМ 
у Києві, Харків, і Полтав. худож. 
музеях. У 1920 був основополож¬ 
ником і організатором Миргород¬ 
ського краєзнавчого музею. Іл. 
див. на окремому арк.,с. 32—33, 
а також на окремих аркушах до 
статей Графіка, т. З, с. 144—145; 
Думи, с. 160—161. 
Літ.: Аббасов А. М. Опанас Сластьон. 
К., 1973; Каталог виставки творів 
О. Г. Сластьона. X., 1975. 

М. В. Чернова. 

СЛАСТІОН 

М. Г. Славянов. 

В. В. Сладкопєвцев. 

О. Г. Сластіон. 

Скумпія звичайна. Гіл¬ 
ка з суцвіттям і плід. 
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СЛАТИМЕ 

Д. Слейтон. 

М. Т. Слєпньов. 

Районовані на Україні 
(1983) сорти сливи 

Волошка 
Ганна Шпет 
Едінбурзька 
Каліфорнійська 
Кірке 
Мальвазинка 
Монфор 
Опішнянка 
Персикова 
Рання синя 
Ренклод Альтана 
Ренклод Боне 
Трагедія 
Тулеу грас 
Угорка ажанська 
Угорка звичайна 
Угорка італійська 
Угорка мускатна рання 

СЛАТИ Н£ — селище міського ти¬ 
пу Дергачівського р-ну Харків, 
оол. УРСР, на р. Лопані (бас. Сі- 
верського Дінця). Залізнична 
станція. 8,4 тис. ж. (1982). У се¬ 
лищі — 2 радгоспи. Середня шко¬ 
ла, мед. амбулаторія, клуб, 2 
б-ки. Засн. 1913, с-ще міськ. ти¬ 
пу — з 1957. 
СЛАТІН Ілля Ілліч [7 (19).УІІ 
1845, Бєлгород — ІЗ.ІУ 1931, Хар- 
ків] — рос. і укр. муз. діяч, піа¬ 
ніст, педагог і диригент. Навчався 
в Петерб. консерваторії (1863— 
69) та в Берліні (1869—71). При 
сприянні А. Рубінштейна засну¬ 
вав 1871 у Харкові відділення Рос. 
муз. т-ва і муз. класи при ньому. 
У 1883 С. перетворив муз. класи 
на муз. уч-ще, був його виклада¬ 
чем і директором. Керував симф. 
концертами, пропагував твори сві¬ 
тової класики і вітчизняну музи¬ 
ку. З С. виступали А. і М. Ру- 
бінштейни, П. Чайковський, С. 
Танєєв, М. Іполитов-Іванов та ін. 
На основі створеного С. симф. 
оркестру було організовано 1919 
симф. оркестр Харків, філармонії. 
У 1887 Петерб. відділення Рос. муз. 
т-ва обрало С. своїм почесним чле¬ 
ном. Г. Л. Тюменєва. 
СЛЕДЗ£ВСЬКА Ірина Казими- 
рівна (н. 23.1 1928, Київ) — укр. 
рад. лікар-кардіолог, доктор мед. 
наук (з 1967), професор (з 1977). 
Член КПРС з 1953. В 1952 закін¬ 
чила Київ. мед. ін-т і з того ж ро¬ 
ку працює в Укр. н.-д. ін-ті кар¬ 
діології ім. акад. М. Д. Страже- 
ска (в аспірантурі, науковим спів¬ 
робітником, з 1970 — зав. відді 
лом реабілітації, а з 1981 одно¬ 
часно — заст. директора ін-ту по 
науковій роботі). Праці С. присвя¬ 
чені розробці питань з функціо¬ 
нальної діагностики, зокрема фо¬ 
нокардіографії, діагностики набу¬ 
тих пороків серця, реабілітації 
хворих на інфаркт міокарда то¬ 
що. Держ. премія УРСР, 1980. 
С Л £ Й Т О Н (Зіауіоп) Доналд 
(н. 1.ПІ 1924, Спарта, шт. Віскон- 
сін)— астронавт США, майор ВПС 
у відставці. Закінчив (1949) Мін- 
несотський ун-т, школу льотчиків- 
випробувачів (1956). З 1959 — у 
групі астронавтів. Разом з Т. 
Стаффороом і В. Брандом здійс¬ 
нив політ у космос (15—25.VII 
1975) за програмою ЕПАС на ко¬ 
раблі <Аполлои>. Під час польоту 
«Аполлон» двічі зістиковувався з 
рад. космічним кораблем «Союз- 
19». 
СЛЕНГ (англ. зіапб) — 1) Інтер- 
діалектна, напіздіалектна мова то¬ 
го чи іншого прошарку населен¬ 
ня. Здебільшого характеризується 
експресивними висловлюваннями. 
Іноді сленг називають жаргоном 
або арго. В художній л-рі 
використовується як засіб мовної 
характеристики героїв. 2) Суміш 
просторічних елементів, діалектиз¬ 
мів і жаргонізмів. 3) Прошарок 
суспільства, що користується С. 
Термін «сленг» вживається пере¬ 
важно в зарубіж. мовознавстві. 
Літ.: Знквист Н. 3. Параметрьі кон- 
текста. В кн.: Новое н зарубежной 
лингвистике, в. 9. М., 1980. 

, ^ М. М. Пещак. 
СЛЕШЙНСЬКИИ Іван Влади- 
славович [11 (23).УП 1854, Лисян- 
ка, тепер смт Черкаської обл.— 
9.ПІ 1931, Краків] — український 

та польський математик і ло¬ 
гік, доктор математики (з 1892), 
професор (з 1893). Закінчив (1875) 
Новоросійський ун-т в Одесі; у 
1880—82 слухав лекції К. Т. В. 
Вейєрштрасса в Берлін, ун-ті. 
Викладав в ун-тах Одеси (1883— 
1909) і Кракова (1911—24). До¬ 
сліджував питання, що стосуються 
збіжності неперервних дробів, об¬ 
грунтування методу найменших 
квадратів, одним з перших в Ро¬ 
сії пропагував матем. логіку, за¬ 
ймався теорією доведень. 

^ С. М. Кіро. 
СЛЄПНЬОВ Маврикій Трохимо- 
вич [15 (27).VI 1896, с. Ямскови- 
чі, тепер Кінгісеппського району 
Ленінгр. області — 19.ХП 196о, 
Москва] — рад. льотчик, полков¬ 
ник, один з перших Героїв Рад. 
Союзу (1934). Член КПРС з 1934. 
Учасник 1-ї світової та громадян, 
воєн. У Рад. Армії з 1918. З 1925 — 
льотчик цивільного повітр. флоту 
(ЦПФ), освоював повітр. шляхи 
в Серед. Азії, на Далекому Сході 
та в Арктиці. Брав участь у ряту¬ 
ванні челюскінців. З 1935 — коман¬ 
дир підрозділу дирижаблів, з 
1937 — командир ескадри дири¬ 
жаблів, одночасно 1937—39 — нач. 
Гол. інспекції ЦПФ. У 1936 закін¬ 
чив Військ.-повітр. академію ім. 
М. Є. Жуковського. З 1939 — нач. 
Академії ЦПФ. У 1941—45 заст. 
командира авіабригади ВПС Чор- 
номор. флоту. З 1946 — у відстав¬ 
ці. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденом Червоного Прапо¬ 
ра, медалями. 
слєпцбв Василь Олексійович 
[19 (ЗІ).УП 1836, Воронеж — 23.ПІ 
(4. IV) 1878, Сердобськ, тепер Пен¬ 
зенської обл.] — рос. письменник. 
Літературну діяльність почав у 
кінці 50-х рр. У циклі нарисів 
«Владимирка і Клязьма» (1861) 
показав соціальне розшарування 
селянства, безправне становище 
трудівника і свавілля «корпорації 
паразитів». Нарисовий цикл «Лис¬ 
ти про Осташків» (1862—63) — 
з життя фабричних робітників, 
міщанства, купецтва, ремісників. 
У повісті «Тяжкий час» (1865) 
показав грабіжницьку суть рефор¬ 
ми 1861, корінні соціальні пробле¬ 
ми пореформ. періоду. Автор опо¬ 
відань, нарисів, драм, етюдів, фей¬ 
летонів, циклів-оглядів («Петер¬ 
бурзькі нотатки», 1863; «Провін¬ 
ційна хроніка», 1^5, та ін.), драм, 
сцен-нарисів («Пролог до незакін- 
ченої драми», «Жіноче серце» 
та ін.), незакінченого соціально- 
політ. роману «Хороша лю¬ 
дина». Захоплений соціалістич. 
ідеями М. Чернишевського, С. 
створив 1863 в Петербурзі першу 
комуну. До кінця життя був під 
наглядом поліції. 
Те.: Сочннения, т. 1—2. М.. 1957; 
Избранньїе произведения. Л., 1970; 
Избранное. М., 1979. І. Д. Бажинов. 

слєпцбв Олександр Олександ¬ 
рович [28.ІХ (10.Х) 1836—22.УІ 
(5.УП) 1906] — рос. революціонер. 
Син поміщика. Один з організа¬ 
торів <Землі і волі> 60-х рр. 19 
ст., член її ЦК. У 1863—69 виїхав 
за кордон, був близьким до ре¬ 
дакції «Колоколд», брав участь у 
діяльності рос. революц. емігра¬ 
ції (т. 3. молодої еміграції). Після 
повернення до Росії був на держ. 
службі, займався журналістикою. 

В кін. 1870 від імені наук. журн. 
«Знание» запропонував К. Мар¬ 
ксу співробітництво. В 1905—06 
написав «Записки», які є важли¬ 
вим джерелом для вивченню хто- 
рії «^Землі і волі» 60-х років 
СЯЙВА (Ргиппз) — рід плодових 
кісточкових рослин родини розо¬ 
вих. Відомо 35 видів, поширених 
у Пн. Америці, Європ та Азії; 
з них в СРСР — 11, в т. ч. на Ук¬ 
раїні — 4. Найпоширеніша С. 
домашня, або звичайна 
(Р. сіошезііса). Батьківщина С. 
звичайної — Мала Азія, Кавказ 
і Пн. Іран. На Україні С. звичай¬ 
ну вирощують в усіх плодових зо¬ 
нах, але найпошир. вона у Війн., 
Хмельн., Харків., Донец., Закарп. 
та Чернів. областях. С. звичайна — 
дерево заввишки 6—12 м. Листки 
еліптичні або обернено-яйцевидні, 
знизу опушені, товсті, темно-зеле¬ 
ні. Квітки білі, зеленувато-білі. 
Плоди С. звичайної — м’ясисті 
кістянки овальної, округлої чи 
яйцевидної форми, з чітко вияв¬ 
леною поздовжньою черевце вою 
борозенкою. Розмір і вага плодів 
різна: дрібних — до 20 г, серед¬ 
ніх — 20—ЗО г, великих — понад 
ЗО г. В окремих сортів вага плодів 
досягає 60—75 г. Забарвлення пло¬ 
дів — від зеленого й жовтого до 
червоного і синювато-чорного з 
восковим нальотом. Плоди С. міс¬ 
тять 75—87% води, 7—18% цук¬ 
рів, 0,25—1,35% органіч. к-т, 
0,75—0,95% пектинових речовин, 
8,8—22,1 мг% вітаміну С та про¬ 
вітамін А. В ядрі кісточки містить¬ 
ся ЗО—35% олії, що за своїми 
властивостями не поступається 
перед олією з мигдалю. Спожива¬ 
ють плоди свіжими, переробляють 
на чорнослив (сушені плоди), ва¬ 
рення, маринади, компоти, по¬ 
видло, мармелади, джеми, цукати, 
наливки тощо. В культурі налічує¬ 
ться бл. 2000 сортів С. звичайної, 
які об’єднуються у чотири помоло¬ 
гічні групи: угорки, ренклоди, 
мірабелі і С. яєчні (плоди великі, 
довгасто-овальної форми, здебіль¬ 
шого жовтого кольору). На Украї¬ 
ні районовано (1983) сорти С. зви¬ 
чайної. За сприятливих умов і ви¬ 
сокої агротехніки С. дає високі 
врожаї — від 100 до 150 ц/га. 
Іл. див. до ст. Плодові культури. 
Літ.: Симиренко Л. П. Помология, 
т. 3. К., 1973. А. І. Шепельськьй, 
СЛЙВА КОЛіЬЧА — лив. Терен. 
СЛЙВА РОЗЛбГА — див. Алича. 
СЯЙ ВЕН — місто на Сх. Болга¬ 
рії, адм. ц. Сливенського округу. 
Вузол автошляхів, залізнична 
станція. 90 тис. ж. (1975). Знач¬ 
ний центр текст., зокрема вовня¬ 
ної, пром-сті країни. Вироби, 
текст, устаткування, верстатів, ав- 
томоб. частин, електроламп. Скля¬ 
на, деревообр., харчосмакова 
пром-сть. Музей. 
СЯИЗОВА ОБОЯбНКА — обо¬ 
лонка, що вистелює внутрішню по¬ 
верхню травного тракту, дихаль¬ 
них і сечостатевих шляхів, порож¬ 
нин носа, середнього вуха, вивід¬ 
них проток залоз, а також повік у 
хребетних тварин і людини. Скла¬ 
дається переважно з трьох шарів: 
епітелію (може бути багатошаро¬ 
вим плоским, одношаровим ци¬ 
ліндричним, призматичним, ку¬ 
бічним або війчастим), сполучної 
тканини (багатої на кровоносні 
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судини, нервові волокна і залози) 
і гладеньких м’язів. Поверх. С. о. 
постійно вкрита слизом, який ви¬ 
робляється залозами, що містять¬ 
ся в ній (звідси й назва). С. о. 
бере активну участь у процесах 
всмоктування і виділення С. о. 
підстелює шар пухкої сполучної 
тканини, який забезпечує рухли¬ 
вість С. о. та утворення зморщок, 
що збільшують її поверхню. 
СЛИЗОВИКЙ — відділ нижчих 
безхлорофільних рослин. Те саме, 
що й міксоміцети. 
СЛИЗОВГ СПОРРВИКЙ — ряд 
безхребетних тварин. Те саме, що 
й міксоспоридіі. 
СЛИЗУНЙ група черевоногих 
молюсків. Тіло (довж. 15—200 
мм) видовжене, одноманітно за¬ 
барвлене, плямисте або смугасте. 
Зовн. раковина відсутня, під ман¬ 
тією міститься її рудимент у вигля¬ 
ді вапнякової пластинки або зерен. 
Живуть у вологих чи затінених міс¬ 
цях. Рослиноїдні. Понад 150 видів, 
поширених майже по всіх матери¬ 
ках; в СРСР — бл. 100, у т. ч. на 
Україні — 73. Окремі види, як 
напр., слизун сітчастий (А^гіо- 
Іітах геїісиїаіиз) та аріон облямо¬ 
ваний (Агіоп сігситзсгіріиз) — не¬ 
безпечні шкідники злакових, го¬ 
родніх, садових та ін. с.-г. культур. 
Заходи боротьби: меліо¬ 
ративні, агротехнічні, хімічні. У 
викопному стані С. відомі починаю¬ 
чи з неогену. А. Л. Путь. 

СЛИМАК, гелікс (Неііх) — рід 
черевоногих молюсків. Раковина 
вис. до 47 мм, шир. до 49 мм, ку¬ 
ляста чи кулясто-дзиговидна з 
поперечними рисками або спіраль¬ 
ними кольоровими смужками, іно¬ 
ді однотонна. Наземні молюски. 
Рослиноїдні. Активні переважно 
вночі. Бл. 40 видів, поширених у 
Європі, Азії, Африці; в СРСР — 
б видів, у т. ч. в УРСР — 5, серед 
яких С. виноградний (Н. 
ротаїіа) ушкоджує садові й пар¬ 
кові насадження, технічні, овоче¬ 
ві та ін. культури. У викопному 
стані С. відомі починаючи з олі¬ 
гоцену. А. Л. Путь. 

СЛЙНА — секрет слинних залоз. 
Виділяється в порожнину рота. 
С.— прозора, злегка опалесціююча 
рідина слабкокислої або слабко- 
лужної реакції (рН 5,6—7,6). 
Містить бл. 98,5% води, 0,3—0,5% 
неорганічних (хлориди, фосфати, 
бікарбонати натрію, калію, каль¬ 
цію, мікроелементи тощо), 0,5— 
1% органічних {амілазу, муцин, 
лактазу, лізоцим, вітаміни та 
ін.) речовин. Змочує їжу, частко¬ 
во розчинює її, забезпечуючи цим 
дію на смакові рецептори і викли¬ 
каючи смакові відчуття, зволожує 
стінки порожнини рота, розщеп¬ 
лює крохмаль, запобігає руйну¬ 
ванню зубів {карієсу) тощо. С. 
деяких тварин містить особливі 
компоненти, напр. у змій — от¬ 
руйні речовини, у кровосисних 
тварин — антикоагулянти (у 
п’явок — гірудин). 
СЛЙННІ ЗАлОЗИ — залози тва¬ 
рин і людини, які виробляють сли- 
ну і мають вивідні протоки в ро¬ 
тову порожнину. Еволюційно С. 3. 
виникли з розвитком відокрем¬ 
леного ротового апарату. Функ¬ 
ціонально повноцінні С. 3. з’явля¬ 
ються у комах і містяться в перед¬ 
ньому відділі травної системи. 

С. 3. деяких тварин виробляють 
і виділяють секрети, що містять 
отруйні речовини (напр., отрути 
деяких змій) і речовини, які пере¬ 
шкоджають зсіданню крові (напр., 
гірудин п’явок). У ссавців і люди¬ 
ни, крім численних дрібних С. 3. 
в слизовій оболонці язика, підне¬ 
біння, щік і губ, є три пари вели¬ 
ких С. 3.: привушна, підщелепна, 
під’язикова. Захворювання С. з. 
у людини — слиннокам'яна хворо¬ 
ба, паротит епідемічний. Див. 
також Слиновиділення. 
СЛИННОКАМ’ЯНА хвороба, 
сіалолітіаз — захворювання слин¬ 
них залоз, що супроводиться утво¬ 
ренням каменів у вивідній про¬ 
тоці або в тілі залози. 
Утворенню каменів сприяють ін¬ 
фекція, чужорідні тіла, звуження 
просвіту протоки різної етіоло¬ 
гії, порушення мінерального об¬ 
міну тощо. Найчастіше уражу¬ 
ється підщелепна слинна залоза. 
У початковій стадії захворювання 
перебіг його безсимптомний. Озна¬ 
ки: колючі болі в ділянці відповід¬ 
ної залози, особливо при прийман¬ 
ні їжі; збільшення розмірів зало¬ 
зи, при пальпації відчувається 
біль, залоза щільна. С. х. може 
ускладнюватися абсцесом або флег¬ 
моною. Лікування: гол. чин. 
хірургічне, антисептичні та спаз¬ 
молітичні засоби. 
СЛИНОВЙДІЛЕННЯ — процес 
виділення слини в ротову порож¬ 
нину. С. є рефлекторним (див. 
Рефлекси) процесом, який виникає 
внаслідок подразнення рецепто¬ 
рів порожнини рота (особливо сма¬ 
кових рецепторів язика) їжею 
або нехарчовими подразниками. С. 
безумовно- та умовнорефлекторне 
(С. на вигляд ’ запах їжі) регу¬ 
люється нервовими центрами, роз¬ 
ташованими в корі головного моз¬ 
ку, гіпоталамусі й довгастому моз¬ 
ку. На С. впливають також гор¬ 
мони гіпофіза, щитовидної, під¬ 
шлункової й ін. залоз. За добу 
у жуйних тварин виділяється до 
60 л слини, у людини — 0,8 л. 
С. детально дослідили І. П. Пав- 
лов та його співробітники, 
слинькб Іван Іванович [н. 12 
(25).XI 1902, с. Васильківка, тепер 
смт Дніпроп. обл.] — укр. рад. 
історик, доктор істор. наук (з 
1968). Член КПРС з 1926. В 1935 
закінчив Дніпроп. металург, ін-т. 
З 1938 — на пропагандистській 
роботі. Учасник Великої Вітчизн. 
війни 1941—45. У 1946—50 — зав. 
воєнно-партизан, відділом, потім — 
голова Комісії по історії Великої 
Вітчизн. війни при Президії АН 
УРСР. У 1950—52 — зав. воєнно- 
істор. відділом, з 1952 — старший 
наук, співробітник Ін-ту історії АН 
УРСР. З 1974 — персональний 
пенсіонер. Праці з питань історії 
Великої Вітчизн. війни та колгосп¬ 
ного будівництва на Україні. Один 
з авторів колективної праці 
«Українська РСР у Великій Віт¬ 
чизняній війні Радянського Сою¬ 
зу 1941—1945 рр.»(т. 2, 1968). На¬ 
городжений орденом Червоної 
Зірки, медалями. Держ. премія 
УРСР, 1970. 
СЛИНЬК(3 Петро Федорович 
[25.УІ (7.УІІ) 1895, с. Оржиця, 
тепер райцентр Полтав. обл.— ЗО. 
XI 1919] — учасник Великої 
Жовтн. соціалістичної революції і 

громадян, війни на Україні. Член 
Комуністичної партії з 1918. Н. в 
сім’ї селянина-бідняка. В революц. 
русі з 1915. Брав участь у Таган¬ 
розькій нараді більшовиків Укра¬ 
їни (1918) як член групи лівих 
укр. соціал-демократів. У 1918— 
19 — на підпільній роботі в Києві, 
Полтаві. Після розгрому Дирек¬ 
торії — член Київ. губког^ 
КП(б)У, губревкому, президії гуо- 
виконкому, голова губревтрибуна- 
лу. Влітку 1919 направлений За- 
фронтовим бюро ЦК КЩб) Ук¬ 
раїни для керівництва Харків, під¬ 
пільною більшовицькою організа¬ 
цією. На І з’їзді КП(б)У обирався 
кандидатом у члени ЦК КП(б)У, 
на II з’їзді КП(б)У — членом ЦК. 
Був членом ВУЦВК. Розстріляний 
денікінцями. 
слГдство — визначена процесу¬ 
альними законами діяльність служ¬ 
бових осіб, спрямована на роз¬ 
слідування злочинів. В СРСР 
Основи кримінального судочинст¬ 
ва Союзу РСР і союзних республік 
передбачають С. попереднє і С. су¬ 
дове. 
Слідство попереднє 
— одна з форм попереднього 
розслідування, що здійснюється 
слідчими для виявлення обставин 
вчинення злочину, осіб, винних 
у ньому, тощо. Відповідно до зако¬ 
ну провадження попереднього С. 
є обов’язковим у справах про держ. 
і військ, злочини, злочини, вчине¬ 
ні неповнолітніми і особами, які 
через свої фіз. або психічні вади 
не можуть самі здійснювати своє 
право на судовий захист, а також 
про ін. злочини, перелік яких вста¬ 
новлюється законодавством Союзу 
РСР і союзних республік (в УРСР 
— ст. 111 КПК УРСР). С. прова¬ 
диться лише після порушення 
кримінальної справи тим слідчим, 
що прийняв її до свого проваджен¬ 
ня, шляхом здійснення визначених 
законом слідчих дій (допит свід¬ 
ків, призначення експертиз, об¬ 
шук, огляд та ін.). Строк провад¬ 
ження попереднього С., як прави¬ 
ло, — два місяці. Якщо зібрано до¬ 
кази, що свідчать про скоєння обви¬ 
нуваченим злочину, то після за¬ 
кінчення попереднього С. склада¬ 
ється обвинувальний висновок чи 
постанова про передачу справи в 
суд щодо особи, до якої за зако¬ 
ном слід застосувати примусові 
заходи медичного характеру. Як¬ 
що доказів для звинувачення 
немає, виноситься постанова про 
закриття справи. В разі, коли міс¬ 
цеперебування обвинуваченого не¬ 
відоме або він тяжко захворів то¬ 
що, провадження справи зупиня¬ 
ється. При провадженні поперед¬ 
нього С. закон передбачає участь 
захисника. Нагляд за точним ви¬ 
конанням законів при здійсненні 
С. покладено на прокурора. 
Слідство судове — центр, 
частина судового розгляду справи. 
Під час суд. С. суд та учасники 
процесу всебічно досліджують ма¬ 
теріали як попереднього розсліду¬ 
вання, так і представлені без¬ 
посередньо судові для розв’язан¬ 
ня справи по суті. Кримінально- 
процесуальний закон (в УРСР — 
гл. 26 КПК УРСР) докладно 
регламентує порядок проведення 
суд. С., яке в переважній біль¬ 
шості справ починається з читання 

СЛІДСТВО 

о 

Слизуни: 
1 — аріон облямований; 
2 — слизун сітчастий. 

Слимак виноградний. 
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СЛІДЧИЙ 

Сліпа кишка (вигляд 
спереду). 
1 — сліпа кишка; 
2—висхідна ободова 
кишка; 
3 — клубово-сліпокиш- 
кова заслінка; 
4 — устя червоподіб¬ 
ного відростка; 
а — клубова кишка; 
6 — брижа червоподіб¬ 
ного відростка; 
7 — червоподібний від¬ 
росток . 

Поперечний сліп: 
1 — рейкова колія, по 
якій піднімають (спус¬ 
кають) судно: 
2 — слііювии візок; 
3 — рейкова колія, по 
якій судно переміщу¬ 
ють на поперечний ста¬ 
пель; 
4 — стапельний візок. 

обвинувального висновку. Суд. С. 
провадиться в повному обсязі, 
незалежно від визнання підсудним 
пред’явлених йому обвинувачень. 
Після всебічного, повного і об’єк¬ 
тивного розгляду судом усіх дока¬ 
зів, що є в справі, розв’язання 
клопотань тощо суд переходить 
від С. судового до суд. дебатів 
(промови прокурора, громад, об¬ 
винувача, потерпілого, громад, за¬ 
хисника, захисника, а при його 
відсутності — підсудного). 

Р. /. Гричук. 
СЛІДЧИЙ — службова особа, 
обов’язком якої є провадження 
попереднього слідства. Відповід¬ 
но до ст. 28 Основ кримінального 
судочинства Союзу РСР і союзних 
республік проведення слідства по¬ 
кладено на С. прокуратури, С. ор¬ 
ганів внутр. справ і органів держ. 
безпеки. Закон (в УРСР — ст. 
114 КПК УРСР) визначає повно¬ 
важення С. Зокрема, всі рішення 
про спрямування слідства і про 
провадження слідчих дій С. прий¬ 
має самостійно, за винятком ви¬ 
падків, коли закон передбачає 
одержання санкції чи згоди про¬ 
курора (напр., взяття під варту, 
проведення ексгумації). С. несе 
повну відповідальність за законне 
і своєчасне проведення слідства. 
У справах, які розслідує С., він 
має право давати органам дізнання 
доручення і вказівки і вимагати 
від них сприяння по окремих слід¬ 
чих діях. 
СЛГЗНІ ЗАЛОЗИ — залози тва¬ 
рин і людини, що виробляють 
сльози, які зволожують поверхню 
ока. Еволюційно С. з. виникли 
з розвитком зору органів у хребет¬ 
них тварин. У людини розрізняють 
великі С. 3., які містяться в сліз¬ 
ній ямці лобної кістки черепа і 
протоки яких відкриваються у т. з. 
кон’юнктивальний мішок, і дрібні 
С. 3. кон'юнктиви ока. Див. також 
Сльозовиділення, Секрети. 
СЛІП (англ. 5Іір, букв.— ковзання) 
— 1) Похилий береговий майданчик 
з рейками, по якому встановлене 
на візках судно витягують на берег 
або спускають на воду. Розрізня¬ 
ють С. (мал.) поздовжні й попе¬ 
речні (з розміщенням судна від¬ 
повідно паралельно береговій лі¬ 
нії або перпендикулярно до неї). 
Продовженням С. служать попе¬ 
речні стапелі, де судна будують 
або ремонтують. 2) Похилий май¬ 
данчик у кормових отворах рибо¬ 
промислових суден, по якому ви¬ 
тягують на палубу здобич (напр., 
рибу у тралі). 

СЛІПА КЙШКА — початковий 
відділ товстої кишки вищих хре¬ 
бетних тварин і людини. У люди¬ 
ни С. к. має вигляд мішка завдовж¬ 
ки 6—8, завширшки 4—7 см, що 
міститься у правій клубовій ям¬ 
ці. Ззовні С. к. вкрнтг. очеревиною. 
При переході тонкої кишки в 
С. к. є т. 3. баугінієва заслін¬ 
ка (складка слизової оболонки), 
здатна періодично пропускати 
вміст тонкої кишки в С. к. та пе- 
решкоджувати його зворотному ру¬ 
хові. Наприкінці С. к. звужується, 
утворюючи апендикс. С. к. без¬ 
посередньо переходить в ободову 
кишку. 
Див. також Кишечник. 
СЛІПА ПЛ^МА — місце виходу 
зорового нерва з сітківки ока, в 
ділянці якої відсутні світлочутли¬ 
ві елементи {палички і колбочки), 
здатні сприймати світло (звідси 
назва). С. п. міститься на дні оч¬ 
ного яблука (де нервові волокна 
об’єднуються в зоровий нерв), 
нижче зони найбільшої гостроти 
зору — жовтої плями. 
СЛІПАК (Зраіах) — рід гризунів 
род. сліпакових. Тіло (довж. 15— 
35 см) валькувате, вкрите одно¬ 
тонним попелясто-рудуватим хут¬ 
ром. Спосіб життя підземний рию¬ 
чий, з чим пов’язаний ряд присто¬ 
совних ознак: недорозвинені очі 
сховані під шкірою, зовн. вухо у 
вигляді шкірного валика, різці ви¬ 
ступають назовні і виростами губ 
ізольовані від ротової порожни¬ 
ни. С. тримаються поодинці, ри¬ 
ють глибокі нори-ходи з кормови¬ 
ми та гніздовими камерами. Жив¬ 
ляться підземними частинами рос¬ 
лин; іноді ушкоджують посіви. 
Самка раз на рік в лютому — берез¬ 
ні народжує 1—5 малят. 8 видів, 
поширених переважно в степовій 
і лісостеповій зонах Євразії (зу¬ 
стрічаються подекуди в горах до 
вис. 2500 м), в Пн. Африці. В 
СРСР відомо 5 видів, у т. ч. в 
УРСР — 4, з них С. піщаний 
(5. агепагіиз), С. буковинсь¬ 
кий (5. йгаесиз) занесені до 
Червоної книги Української РСР. 
СЛІ ПОЗ М ГЙ КОВІ, сліпуни (ТурЬ- 
Іорібае) — родина змій. Тіло 
(довж. до 80 см) вкрите лускою, 
хвіст товстий, на кінці з шипи¬ 
ком, очі редуковані. Риючі тва¬ 
рини, живляться дощовими черва¬ 
ми, багатоніжками, мурашками, 
термітами і т. п. В родині 5 родів, 
що об’єднують понад 180 видів, 
поширених переважно в тропіках 
і субтропіках. В СРСР (Закав¬ 
каззя, Пд. Дагестан, Пд. Серед. 
Азії) — 1 вид: сліпозмійка 
звичайна, або червопо¬ 
дібна (ТурЬ1ор8 уегтісиїагіз). 
Іл. див. на окремому аркуші до 
ст. Змії. 
СЛІПОРГД — річка у Полтав. 
обл. УРСР, права притока Сули 
(бас. Дніпра). Довж. 83 км, пло¬ 
ща бас. 560 км^. Тече Придніпров¬ 
ською низовиною. На річці спо¬ 
руджено п’ять шлюзі в-регулято¬ 
рі в. Використовують також для 
зрошування. 
СЛІПОТА — повна відсутність 
зору та будь-яких світлових від¬ 
чуттів. Сліпа людина не тільки 
нічого не бачить, а й не відрізняє 
світло від темряви. Гострота зору 
такої людини дорівнює нулю. При 
цьому на увазі мають С. остаточ¬ 

ну, яка не може бути вилікувана 
на сучас. рівні офтальмології. Од¬ 
нак є люди, у яких світловідчу- 
вання збереглося, вони навіть 
можуть вказати напрям світла, 
іноді бачать рух тіні, контури ве¬ 
ликих предметів, але в незнайомій 
обстановці (поза домівкою) втра¬ 
чають здатність орієнтуватися, не 
можуть пересуватися без сторон¬ 
ньої допомоги. Таке зниження зору 
прийнято називати життєвою, або 
практичною, С. На Міжнародному 
конгресі офтальмологів (1928) оку¬ 
лісти світу прийняли рішення на¬ 
зивати практично сліпими тих лю¬ 
дей, які, користуючись своїм ор¬ 
ганом зору, не можуть підрахува¬ 
ти розсунені пальці руки лікаря на 
відстані понад 7з м. Розрізняють 
С. виліковну і невиліковну. С. 
виліковна — це хвороба, при якій 
внаслідок хірургічного втручання 
(напр., екстракції катаракти, пере¬ 
саджування рогівки та ін.) хворо¬ 
му на С. можна повернути зір і 
працездатність. Крім того, в СРСР 
існує ще поняття про С. профе¬ 
сійну, коли гострота зору знижу¬ 
ється настільки, що людина не 
може виконувати свою звичну ро¬ 
боту (напр., читати, писати), але 
у неї зберігається вільна орієнта¬ 
ція в просторі. За матеріалами 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (1980), кількість сліпих 
у світі досягає 10 млн. чол. Причи¬ 
нами виникнення С. залишаються 
травми зору органів, глаукома, 
трахома, цукровий діабет та 
ін. хвороби. Усунення причин 
виникнення С. пов’язано з актив¬ 
ною профілактикою очних хвороб 
та травматизму органів зору. В 
СРСР з 1925 існує Всеросійське 
т-во сліпих(ВТОС), з 1933 Україн¬ 
ське т-во сліпих (УТОС), яке об’¬ 
єднує інвалідів за зором (1 і II 
груп). На Україні існує 16 шкіл 
для сліпих і слабозрячих дітей, 
де письма навчаються за системою 
Л. Брайля (див. Брайля шрифт). 
Крім того, в школі вони здобу¬ 
вають професійну підготовку і 
потім працюють на учбово-вироб¬ 
ничих підприємствах (УВП). В 
УРСР функціонує 79 УВП, в Киє¬ 
ві — 4. Багато сліпих людей здо¬ 
бувають вищу освіту, стають нау¬ 
ковими працівниками, захищають 
дисертації. В СРСР існує понад 
500 професій для сліпих. 

Т. В. Шлопак. 
СЛІПУ Шбк (ЕПоЬіиз) — рід 
Гризунів род. полівкових. Тіло 
(довж. 10—15 см) валькувате з не¬ 
помітним шийним перехватом. Вуш¬ 
них раковин немає, очі маленькі, 
різці видаються вперед, відмежо¬ 
вані від ротової порожнини. Во¬ 
лосяний покрив досить високий, 
густий і м’який; забарвлення від 
світло-попелястого до майже чор¬ 
ного. Спосіб життя риючий. На 
поверхню грунту виходить рідко. 
Живиться в осн. підземними ча¬ 
стинами рослин; іноді завдає шко¬ 
ди посівам. Самка З—4 рази на рік 
народжує по 2—4 малят. З види, 
поширені в степах і пустелях Євра¬ 
зії від Пд. України, гірських сте¬ 
пів Закавказзя і Передньої Азії 
до Приалтайських і Тувинських 
степів, МНР і Пн.-Зх. Китаю. В 
УРСР — 1 вид: С. звичайний 
(Е. іаіріпиз). Викопні рештки С. 
відомі з пліоцену. 
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СЛГПЧЕНКО Павло Степанович 
[29.VI (12.VII) 1904, хутір поблизу 
с. Синівки, тепер Липоводолин- 
ського р-ну Сумської обл.] — укр. 
рад. вчений у галузі гідротехніч¬ 
ного будівництва, доктор тех. 
наук (з 1958), засл. діяч науки і 
техніки УРСР (з 1964). Член КПРС 
з 1930. Закінчив (1929) Харків, 
с.-г. ін-т. Працював на буд-ві ба¬ 
гатьох гідротех. споруд, зокрема 
на Україні. У 1949—56 — в Укр. 
н.-д. ін-ті гідротехніки і меліора¬ 
ції (Київ), 1956—57 — зав. ка¬ 
федрою Київ, гідромеліоративного 
ін-ту (тепер Укр. ін-т інженерів 
водного г-ва, м. Ровно). У 1959— 
61 — директор Н.-д. ін-ту (юганіза- 
ції і механізації буд. вироби. Ака¬ 
демії буд-ва і архітектури УРСР 
(тепер Н.-д. ін-т буд. виробни¬ 
цтва Держбуду УРСР), одночасно 
з 1960 — член Президії Акаде¬ 
мії буд-ва і архітектури УРСР, 
1962—63 — її віце-президент. Осн. 
наук, праці — з питань механіза¬ 
ції та організації буд-ва гідротех. 
споруд. Премія Ради Міністрів 
СРСР, 1981. 
СЛІПЧ^^^К Петро Олексійович 
[6 (19).І 1914, с. Мінине, тепер у 
складі с. Леніне Радомишльського 
р-ну Житомир, обл. — 5.XI 1979, 
Київ] — укр. рад. поет-сатирик. 
Член КПРС з 1943. Працював на 
шахтах Донбасу, згодом учителю¬ 
вав, з 1934 перейшов на журна¬ 
лістську роботу. Літ. діяльність 
як сатирик почав у роки Великої 
Вітчизн. війни. Окремими видан¬ 
нями вийшли збірки сатири і гумо¬ 
ру «Байки» (1944), «Людожери» 
(1945), «Колоски та Будяки» 
(1957), «За і проти» (1963), «Ма¬ 
льований стовп» (1964) та ін. 
Те.: Сміхом по лиху. К., 1970; Юшка 
з перцем. К., 1974. П. О. Сердюк. 
СЛІСАР£НК0 Анатолій Олексі¬ 
йович (н. ЗО.ІП 1923, Київ) — укр. 
рад. кінорежисер, кінодраматург, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1975). 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Закінчив акторський (1948) та 
режисерський (1949) ф-ти Київ, 
ін-ту театрального мист. імені 
І. Карпенка-Карого. У 1950—56 
та з 1963 — на Київ, студії хроні¬ 
кально-документальних фільмів, 
1956—61 — на Київ, кіностудії 
худож. фільмів ім. О. П. Довжен¬ 
ка. Поставив фільми; художні — 
«Гори, моя зоре» (1957), «Ніч перед 
світанком» 0970, телевізійний), 
«Право на любов» (1977); доку¬ 
ментальні — «Гаряче дихання» 
(1966), «Ми—радянські» (1972), 
«Роменська мадонна» (1973), «Се- 
р[іе солдата» (1974), «П’ять пісень 
про комуністів» (1975), «З Лені¬ 
ним в серці» (1977), «Живи, люди¬ 
но’» (1980), «Мій дім — одна шоста 
світу» (1982) та ін. Фільми С. 
відзначені на міжнар. кінофести¬ 
валях. Респ. премія ім. Я. Гала- 
на, 1978. 
Те.: Пять песен о коммунистах. К.. 
1977; Рассказьі о незабьіваемом. К., 
1979 

СЛІСАР^НКО Олекса Андрійо¬ 
вич [16 (28).ПІ 1891, Канівців Ху¬ 
тір, тепер с. Канівцеве Велико- 
бурлуцького р-ну Харків, обл.— 
З.ХІ 1937] — укр. рад. письмен¬ 
ник. Закінчив Харків, с.-г. школу 
(1912). Друкуватися почав 1911. 
Поетичні зб-ки С. «На березі 
Кастальському» (1918) і «Поеми» 

(1923) позначені впливом симво¬ 
лізму і футуризму. У зб-ках опо¬ 
відань «Плантації», «Сотні тисяч 
сил» (обидві — 1925), «Сліди буру¬ 
нів» (1927), у повістях «Бунт» 
0928), «Страйк» (1932), романах 
«Чорний ангел» (1929), «Хлібна 
ріка» (1932) С. правдиво показав 
епізоди з часів 1-ї світової та гро¬ 
мадянської воєн, класову боротьбу 
на Україні в 20-х рр. 
Те.: Твори, т. 1—6. X., 1931—33; 
Бунт. К.. 1965. -—, 

|В. І. Півторадні.\ 

СЛІЧ£НКО Микола Олексійович 
(н. 27.XII 1934, Бєлгород) — ци¬ 
ганський рад. актор, співак і ре¬ 
жисер, нар. арт. СРСР (з 1981). 
Член КПРС з 1963. У 1972 закін¬ 
чив Вищі режисерські курси при 
М-ві культури РРФСР. з 1951 — 
актор, з 1977 — гол. режисер Моск. 
циганського театру «Ромен». З 
1978 — керівник циганської студії 
при Моск. муз. уч-щі імені Гне- 
сіних. Серед ролей; Василь («Ци¬ 
ганка Аза» Старицького), Іван 
Кале («Ромборо» Шведова) та ін. 
Вистави; «Грушенька» І. Штока 
(за М. Лєсковим, 1973), «їхали 
цигани» 1. Ром-Лебедєва (1974), 
«Ми — цигани» М. Сліченка та 
І. Ром-Лебедєва (1976), «Непокло- 
нов» М. Мірошниченка (1977; 
виконавець гол. ролі), «Вогняні 
коні» 1. Ром-Лебедєва (1979; ви¬ 
конавець ролі читця), «Брати» 
3. Тоболкіна (1980), «Чотири наре¬ 
чені» І. Хрустальова (1981). 
Відомий виконавець циганських 
романсів та естрадних пісень. 

В. С. Мурза. 
СЛОБГДКА — селище міського 
типу Колимського р-ну Одес. 
обл. УРСР. Залізнич. вузол. 2,9 
тис. ж. (1982). У селищі — підпри¬ 
ємства по обслуговуванню заліз¬ 
нич. транспорту, хлібний з-д, млин, 
олійниця, радгосп, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. Заг.-осв. 
школа, лікарня. Будинок культу¬ 
ри, 2 6-ки. Засн. 1883, с-ще міськ. 
типу — з 1938. 
слобідська УКРАЇНА — істо¬ 
рична область у складі Рос. дер¬ 
жави, територія якої охоплювала 
сучас. Харківську, частину Сум¬ 
ської, Донецької, Ворошиловгр. 
областей УРСР і частини Курської, 
Бєлгородської і Воронезької облас¬ 
тей РРФСР. Цей край з давніх ча¬ 
сів був частиною землі сх. слов’ян 
— сіверян, а згодом — Київської 
Русі. З часів навали орд Батия 
він був малолюдним. Після утво¬ 
рення Рос. д-ви ввійшов до її 
складу. В 16 ст. рос. уряд органі¬ 
зовував у степах сторожову служ¬ 
бу, яку виконували рос. служилі 
люди та «охочі» з донських і за¬ 
порізьких козаків. З 2-ї пол. 16 
ст., особливо в 30-х рр. 17 ст., на 
С. У. почали переселятись укр. 
селяни і козаки, щоб позбутися 
нац.-релігійного гніту Речі Пос¬ 
политої (див. Слобідські козаки). 
Вони засновували тут поселення, 
які називалися слободами (звідси 
назва —. Слобідська Україна). У 
80—90-х рр. 16 ст. тут збудовано 
ряд міст-фортець; Воронеж, Бєл¬ 
город, Оскол, Валуйки. Велике 
значення для колонізації Слобо¬ 
жанщини мала Бєлгородська лі¬ 
нія, яка захищала поселенців 
від тат. нападів. Масове залюд- 
нення Слобожанщини відбулося 

в роки визвольної війни українсь¬ 
кого народу 1648—54 та у 60—80-х 
рр. 17 ст. Переселенці заснували 
міста Острогозьк, Харків, Суми, 
Лебедин, Ізюм. В кін. 17 ст. на¬ 
селення С. У. становило понад 100 
тис. чол. Заселення Слобожанщи¬ 
ни тривало і в 1-й пол. 18 ст. 
В 70-х рр. 18 ст. населення краю 
становило понад 570 тис. чол.— 
укр. козаки і селяни, рос. селяни 
та рос. служилі люди. З розвитком 
землеробства, скотарства, ремесла, 
торгівлі Харків, Суми, Ізюм, Чугу¬ 
їв, Охтирка та ін. міста перетво¬ 
рилися на значні торг.-пром. цент¬ 
ри. З серед. 17 ст. тут з’явилися 
держ. солеварні. У 17—18 ст. на 
С. У. зростало велике феод, зем¬ 
леволодіння козац. старшини, рос. 
дворянства та монастирів. Поси¬ 
лювався феод.-кріпосницький гніт. 
У 30-х рр. 18 ст. на Слобожанщи¬ 
ні налічувалося бл. 123 тис. крі¬ 
паків, 1768 —196 тис. кріпаків. 
50% землі належало поміщикам. 
Небезпека тат. нападів змусила 
царський уряд 1731 почати будів¬ 
ництво Української лінії. Лише 
переможні для Росії війни 18 ст. 
проти Туреччини поклали край 
тур.-тат. агресії. 
Рос. уряд з метою організації обо¬ 
рони пд. рубежів д-ви в 17—18 ст. 
зберігав принцип козац. військ.- 
тер. організації — полки. В 50-х 
рр. 17 ст. утворено Острогозький 
полк, Сумський полк, Охтир- 
ський полк і Харківський полк, 
1685 — Ізюмський полк. У 18 ст. 
царський уряд поступово почав 
обмежувати козац. самоврядуван¬ 
ня, призначаючи старшину з вер¬ 
хівки козацтва. В 1708 Сумсь¬ 
кий, Охтирський і Харківський 
полки включено до складу Київ¬ 
ської губернії, а Острогозький і 
Ізюмський полки — до Азовської 
губернії, 1722 всі полки ввійшли до 
Бєлгородської провінції Київ, гу¬ 
бернії. В 1765 тер.С.У. ввійшла до 
Слобідсько-Української губернії. 
Лїт.;Багалей Д. И. Очерки из историн 
колонизации и бьіта степной окраиньї 
Московского государства. М.. 1887; 
Слюсарський А. Г. Слобідська Украї¬ 
на. Історичний нарис XVII —XVIII ст. 
X., 1954; Слюсарский А. Г. Социально- 
зкономическое развитие Слобожан- 
щиньї. XVII—XVIII вв. X.. 1964; 
Загоровский В. П. Изюмская черта. 
Воронеж, 1980. Л. Г. Мельник. 

СЛОБІДСЬКГ КОЗАКЙ — ко¬ 
зацьке населення Слобідської Ук- 
раїни. Рос. уряд, заінтересований 
у зміцненні пд. кордонів д-ви та 
в колонізації окраїн, сприяв пе¬ 
реселенню сюди укр. козаків, які 
переходили на тер. Рос. д-ви, щоб 
позбутися нац.-реліг. гніту Речі 
Посполитої. Перші козац. слобо¬ 
ди заснували 1638 козаки — учас¬ 
ники Острянина повстання 1638. 
Осн. маса переселенців виконува¬ 
ла козац. службу, користувалася 
правом самоврядування. Особ¬ 
ливо посилився потік переселенців 
з України під час визвольної вій¬ 
ни українського народу 1648—54. 
Слобідські козац. полки брали 
участь у походах і війнах Росії 
проти Османської імперії і Крим¬ 
ського ханства, у Північній війні 
1700—21. З посиленням феод.- 
кріпосницького і соціального гні¬ 
ту зростало невдоволення в се¬ 
редовищі слобідського козацтва. 
Козаки і селяни брали активну 

СЛОБІДСЬКІ 
КОЗАКИ 

М. о. Сліченко. 

Сліпак звичайний 
(Зраіах тісгорЬіаІтиз). 

Сліпушок звичайний. 
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М. С. Слободівна. 

С. І. Слободянюк-По- 
лолян. Матрос з крей¬ 
сера «Аврора». 1917. 
Дніпропетровський 
художній музей. 

участь у селянських війнах під 
проводом С. Т. Разіна (1667—71), 
О. І. Пугачова (1773—75), повстан¬ 
нях І. Дзиковського (1670), К. О. 
Булавіпа (1707—09), гайдамацько¬ 
му русі. Після включення Слобід¬ 
ської України до складу Слобід¬ 
сько-Української губернії (1765) 
слобідські козац. полки було реор¬ 
ганізовано в регулярні гусарські 
полки. Козаків і підпомічників 
було позбавлено козац. привілеїв 
і перетворено на військових обива¬ 
телів. Козац. старшина одержала 
офіцерські звання і права рос. 
дворянства. Л. Г. Мельник. 

СЛОБІДСЬКб-У краТнська 
ГУБЕРНІЯ — 1) Адм.-тер. оди- 
ниця в 2-й пол. 18 ст. Створена 
на Слобідській Україні царським 
маніфестом від 28.VII (8.VIII) 
1765. Адм. центром С.-У. г. був 
Харків. С.-У. г. складалася з Ізю- 
мської, Охтирської, Острогозь- 
кої. Сумської, Харківської про¬ 
вінцій. Військ. губернаторові 
С.-У. г. було також підпорядкова¬ 
не укр. населення Землі Війська 
Донського, Бєлгородської, Воро¬ 
незької, Казанської, Саратовської 
т? Астраханської губерній. За пе¬ 
реписом 1773 в С.-У. г. налічува¬ 
лося 670 населених пунктів, в яких 
жило 666 031 чол., у т. ч. 390 197 
військових обивателів, 225 620 
держ. і поміщицьких селян. У 
1780 С.-У. г. було ліквідовано і, 
за винятком Острогозької провін¬ 
ції, вона ввійшла до складу Хар¬ 
ківського намісництва. 2) Адм.- 
тер. одиниця на Україні 1796— 
1835 (див. Харківська губернія). 
слобода, слобода, свобода — 
в 11—17 ст. вид поселень у Київ¬ 
ській Русі, рус. князівствах у пе¬ 
ріод феод, роздробленості, в Рос. 
державі (у т. ч. на Україні існу¬ 
вали і на поч. 18 ст.), населення 
яких тимчасово звільнялося від 
податків і повинностей. Пільги 
для створення сільс. С. надава¬ 
лися з метою залучення жителів 
з ін. місцевостей. Після закінчен¬ 
ня строку пільг населення С. 
обкладалося феод, повинностями 
і перетворювалося на кріпаків. 
У 16 ст. в містах почали форму¬ 
ватися С. служилих людей (напр., 
стрілецькі С.), ямські, іноземні, 
ремісничі тощо. Відомі й монас¬ 
тирські С. В 1-й пол. 18 ст. С., 
зберігши свою назву, перетворили¬ 
ся на звичайні населені пункти, 
в містах — на міські квартали. В 
ЗО—80-х рр. 17 ст. сотні С. було 
створено на Пд. Рос. д-ви. Ця 
місцевість дістала назву Слобід¬ 
ської України. Багато С. виникло 
на поч. 18 ст. на Лівобережній і 
Слобідській Україні на землях 
козацької старшини і поміщиків, 
на Правобережжі — в маєтках 
польс. феодалів. Протягом 18 ст. 
С. на Україні теж втратили свої 
тимчасові привілеї. В 19 — на 
поч. 20 ст. в Росії С. інколи наз. 
приміські пром. селища. Назва 

•«слобода», «слобідка» збереглася 
в СРСР у назвах деяких населе¬ 
них пунктів. 
СЛОБОДЙЩЕНСЬКИЙ ТРАК- 
тАт 1660 — угода гетьмана Ю. 
Хмельницького з польс.-шляхет¬ 
ським урядом про відрив України 
від Росії і перехід її під владу 
шляхетської Польщі. Укладена 
17 (27).Х в Слободищі (тепер се¬ 

ло Бердичівського р-ну Житомир, 
обл.). Восени 1660 польс.-шляхет. 
уряд, порушивши Віленське пере¬ 
мир'я 1656 з Росією, почав воєнні 
дії. Після поразок рос. війська 
в боях під Любаром і Чудновом 
(на Житомирщині) польс.-шляхет. 
військо в жовтні 1660 оточило ко¬ 
зац. полки в Слободищі. Вважаю¬ 
чи війну програною, укр. старшин- 
сько-шляхет. верхівка примусила 
Ю. Хмельницького підписати С. т. 
про відрив України від Росії. За 
С. т. Україна повністю втрачала 
політ, незалежність і перетворю¬ 
валася на провінцію Польщі, поз¬ 
бавлялася права зовнішньополіт. 
відносин і зобов’язувалася подава¬ 
ти військ, допомогу шляхет. Поль¬ 
щі в її війнах з ін. державами. 
Польс. шляхті і магнатам поверта¬ 
лися всі маєтності та повністю від¬ 
новлювався на Україні феод.-крі¬ 
посницький гніт, що існував до 
нар.-визвольної війни 1648—54. 
Польс. шляхті та її поплічникам 
вдалося поневолити лише Право¬ 
бережну Україну (без Києва). 
Укладення С. т. надовго затримало 
возз’єднання Правобережної Ук¬ 
раїни з Лівобережною в складі 
Рос. держави. 
Літ.: Акти Московского государства, 
т. 3. СПБ, 1901: Стецюк К. І. Народні 
рухи на Лівобережній і Слобідській 
Україні в ,50—70-х роках XVII ст. 
К., 1960. К. І. Стецюк. 

СЛОБОДГВНА Марія Степанівна 
(по чоловіку — Крушельницька; 
8.XII 1876, с. Ульгівка, тепер 
ПНР — 28.УПІ 1935, Харків) — 
укр. рад. актриса і письменни¬ 
ця. Дружина А. Крушельницького, 
мати І. Крушельницького. В 1893— 
1902 працювала в Театрі това¬ 
риства <^Руська бесідам у Львові. 
Серед ролей — Софія («Безталан¬ 
на» Карпенка-Карого), Анна («Ук¬ 
радене щастя» Франка), Анисья 
(«Влада темряви» Толстого), Мо- 
труна («Хата за селом» за Кра- 
шевським), Юдіф («Урієль Акоста» 
Гуцкова), Ізабелла («Війт Зала- 
мейський» Кальдерона). С.— ав¬ 
тор збірки нарисів з; життя галиць¬ 
ких ЖІНОК «І хто ж вона була?» 
(1901), драми «Вона» (1911) та 
циклу новел. П. К. Медведик. 

СЛОБОДЯН Наталія Василівна 
(н. 27.11 1923, Київ) — укр. ра¬ 
дянська артистка балету, нар. 
арт. УРСР (з 1960). У 1941 закін¬ 
чила Київ, хореографічне уч-ще. 
В 1944—68 — солістка, з 1968 — 
педагог-репетитор Львів, театру 
опери та балету ім. І. Франка. 
Партії: Жізель (однойменний ба¬ 
лет Адана), Одетта — Оділлія, Ав¬ 
рора («Лебедине озеро», «Спляча 
красуня» Чайковського), Фрігія 
(«Спартак» Хачатуряна), Лілея 
(однойменний балет Данькевича), 
Маруся Богу славка («Маруся Бо- 
гуславка» Свєчникова), Марічка 
(«Тіні забутих предків» Кирейка). 
С. — перша виконавиця партій 
Дзвінки, Манусі, Орисі («Хустка 
Довбуша», «Сойчине крило», «Ори¬ 
ся» Кос-Анатольського). 

К. М. Гелитович. 

СЛОБОДЯНЮК-ПОДОЛ^Н Сте¬ 
пан Іванович (2.УІП 1876, м. Лі- 
тин, тепер смт Вінн. обл.— 15.IX 
1932, Ленінград) — укр. рад. жи¬ 
вописець. У 1899—1901 навчався 
в Одес. худож. уч-щі, 1905—12 
був вільним слухачем петерб. АМ. 

З 1925 оселився в Катеринославі 
(тепер Дніпропетровськ). Автор 
картин на історико-революційні 
теми: «Буря і спокій. Похорон 
Кармалюка» (1912), «Приїзд В. 1. 
Леніна на Фінляндський вокзал» 
(1924), «Великий вождь» (1925), 
«Кармалюк» (19^6). Відомий і як 
портретист («Жіночий портрет», 
1915; «Матрос з крейсера ,,Авро- 
ра“», 1917; «Українська дівчина», 
1926; «Молдаванка», 1928, всі — 
в Дніпроп. худож. музеї; «Порт¬ 
рет сталевара», 1930). 
слобожанський ГбВІР — 
говір укр. МОВИ. Належить до її 
пд.-сх. наріччя. Поширений у пд.- 
сх. районах Сумської, у Харківсь¬ 
кій, у пн. районах Ворошиловгр. 
обл. та в суміжних районах Бєлг., 
Ворон., Курської, частково Рос¬ 
тов. обл. РРФСР. С. г.— говір 
новітнього формування, найменш 
архаїчний з-поміж говорів укр. 
мови, виник внаслідок заселення й 
дозаселення території колишньої 
Слобідської України. Характерні 
риси: у фонетиці — і на місці дав¬ 
ніх о, е в новозакритих складах 
(д’ім, сЧм), ненаголошений е у ви¬ 
мові наближається до и (ведена), 
и — до е (жи*ве), о — до у (то^’б’і). 
У морфології — вирівнювання не- 
наголошених закінчень м’якої гру¬ 
пи іменників за твердою (з’ат’ов’і, 
з’ат’ом), у 1-й особі однини тепе¬ 
рішнього часу відсутність чергу¬ 
вання приголосних д, т, з, с із 
дж, ж, ч, ш (ход’у, нос’у), вжи¬ 
вання у 3-й особі однини дієслів 
2-ї дієвідміни форм типу «ходе», 
«носе» та ін. особливості. Є своє¬ 
рідна лексика (гйрявий — «мир¬ 
шавий», сидіти крами — «сидіти 
верхи в когось на спині»). 

Г. Т. Солонська. 
СЛОВАКИ — нація, разом з че¬ 
хами є основним населенням Че- 
хословаччини. Живуть також в 
Угорщині, Югославії, Румунії, 
Канаді, СІЛА, СРСР (9,4 тис. чол., 
1979, перепис; п^еважно в зх. 
районах Закарп. обл.) та ін. краї¬ 
нах. Заг. чисельність С. — 5,35 
млн. (1980, оцінка). Говорять сло¬ 
вацькою мовою. Віруючі С. — 
переважно католики, є й про¬ 
тестанти. В 9—10 ст. словацькі й 
споріднені з ними чеські пле¬ 
мена входили до складу Велико- 
моравської держави. В 10 ст. С. 
сформувались у народність. У 
11 ст. їх завоювали угорці. Протя¬ 
гом віків були відірвйні від чехів, 
зазнаючи мадяризації, але зберег¬ 
ли самобутню культуру. В 19 ст. 
консолідувались у оурж. націю. 
В 1918 увійшли до складу Чехо- 
словаччини. Після 2-ї світової вій¬ 
ни у С. розвиваються соціалістич¬ 
ні сусп. відносини. Осн. заняття 
С.— землеробство, тваринництво, 
ремесла; значна частина працює 
в пром-сті. Докладніше про істо¬ 
рію, господарство, культуру С. 
див. Словаччина, Чехословаччина. 
СЛрвАЦЬКА МбВА — мова сло¬ 
ваків. Належить до зх. підгрупи 
слов'янських мов індоєвроп. сім’ї. 
У С. м. виділяють три групи діа¬ 
лектів: західні, середні й східні 
(у східних с говірки, перехідні до 
українських). Характерні риси С. 
м. у фонетиці: розрізнювання ко- 
отких і довгих голосних, наявність 
ифтонгів, специфічного голосно¬ 

го а, складотворних г та 1, які мо- 
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жуть бути короткі й ДОВГІ. Наголос 
силовий, сталий (на першому скла¬ 
ді). У морфології; регулярність 
закінчення -т у 1-й особі однини 
дієслів теперішнього часу, втрата 
іменних форм прикметників, збе¬ 
реження форм давноминулого ча¬ 
су дієслів. Перші написи (окремі 
слова) С. м. належать до 15 ст. 
Сучас. літ. С. м. сформувалась у 
серед. 19 ст. на основі середньосло- 
вацьких діалектів. Алфавіт — на 
основі латинського. Про л-ру С. м. 
див. Словаччина, Чехословаччина, 
розділ Література. 
Літ.: Селищев А. М. Славянское язьі“ 
кознание, т. 1. М., 1941; Латта В. П- 
Словацько-українська мовна межа- 
<Діалектологічний бюлетень», 1962, 
в. 9. Г. Б. Лукінова. 

словацька РАДЯНСЬКА РЕС- 
П!^БЛІКА 1919— держава дикта¬ 
тури пролетаріату, що існувала в 
Словаччині в червні — липні 
1919. Утворена внаслідок революц. 
боротьби словацьких трудящих, 
що посилилася під впливом Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції 
і перемоги (березень 1919) пролет. 
революції в Угорщині. Визволен¬ 
ня Пд. і Сх. Словаччини на поч. 
червня 1919 угор. Червоною ар¬ 
мією, що вела контрнаступ проти 
інтервенціоністських військ бурж. 
урядів Румунії і Чехословаччини, 
сприяло виникненню місц. органів 
революц. влади — робітн.-сел. і 
солдатських рад. 16.VI в м. Пря- 
шеві було проголошено С. Р. р. 
і обрано Тимчасовий революц. 
виконавчий к-т (місцеперебуван¬ 
ня — м. Кошіце), який 20.VI за¬ 
твердив склад уряду С. Р. р.— 
Словацької революц. ради, яка 
заявила про свою солідарність 
з Рад. Росією, Угорською Радян¬ 
ською республікою 1919, революц. 
боротьбою чес. пролетаріату і про¬ 
летаріату всього світу, вислови¬ 
лась за підтримку програми Ко¬ 
мінтерну. Було прийнято рішен¬ 
ня про націоналізацію найбільших 
пром. і торг, підприємств, банків, 
транспорту, про експропріацію по¬ 
міщицьких і церк. маєтків. Вида¬ 
но декрети про встановлення 8-го- 
динного робочого дня, підвищення 
заробітної плати і пенсій, звільнен¬ 
ня дрібних сел. г-в від податків, 
про рівноправність жінок, надан¬ 
ня виборчих та ін. демократичних 
прав трудящим. Уряд С. Р. р. 
оголосив мобілізацію і приступив 
до створення словацької Червоної 
армії з робітників і селян, яка на 
кін. червня налічувала 50 тис. чол. 
Але на поч. липня, після вимуше¬ 
ного відступу угор. Червоної ар¬ 
мії за чехословацьку демаркаційну 
лінію, чес. і словацька буржуазія 
за допомогою іноз. імперіалістів 
придушила С. Р. р. Незважаючи 
на короткочасність існування 
С. Р. р., її революц. заходи мали 
великий вплив на розвиток рево¬ 
люц. руху в Чехословаччині. 

/. М. Мельникова. 

словацьке національне 
ПОВСТАННЯ 1944 — антифа- 
шистське нац.-визвольне повстання 
словацького народу 29. VI11—28. X 
1944. Підготовку і керівництво по¬ 
встанням здійснювали нац. к-ти, 
утворені з ініціативи підпільного 
ЦК Компартії Словаччини. План 
збройного повстання було розроб¬ 
лено Словацькою нац. радою 

(СНР; утворена з ініціативи кому¬ 
ністів у грудні 1943). Окупація 
Словаччини, що її почали нім.- 
фашист. війська, стала сигналом 
до С. н. п. Збройні сили С. н. п. 
становили партизан, загони (бл. 
15 тис. чол.) і частини словацької 
армії, що перейшли на бік повстан¬ 
ців. На 30.VПI вони визволили 
^/з тер. Словаччини, де влада пе¬ 
рейшла до СНР. 1.ІХ в м. Бансь- 
кій-Бистриці СНР прийняла Дек¬ 
ларацію, що закликала до віднов¬ 
лення Чехословацької республіки, 
демократичних свобод і проведен¬ 
ня нац.-демократичних перетво¬ 
рень, здійснення рівноправ’я чесь¬ 
кого і словац. народів. З метою 
подання допомоги повстанцям рад. 
командування 8.IX почало Схід¬ 
но-Карпатську операцію. 6.x рад. 
війська (38-а армія 1-го Укр. фрон¬ 
ту) і 1-й Чехословацький армійсь¬ 
кий корпус (сформований в СРСР) 
перейшли Дукельський перевал і 
вступили на тер. Чехословаччини. 
Проте в 2-й пол. жовтня гітлерів¬ 
ці, стягнувши великі сили, ово¬ 
лоділи осн. опорними пунктами 
С. н. п. Повстанці під керівницт¬ 
вом Компартії Словаччини перейш¬ 
ли до партизан, методів боротьби. 
Значну допомогу С. н. п. подав 
Укр. штаб партизан, руху та його 
представництва при штабах 1-го 
і 2-го Укр. фронтів (зокрема, у 
Словаччину було перекинуто рад.- 
чехословац. організаторські парти¬ 
зан. групи на чолі з П. О. Велич- 
ком, О. С. Єгоровим, Є. Ф. Біли- 
ком та ін.). 
С. н. п. поклало початок нац.- 
демократичній революції в Че¬ 
хословаччині, визначило великою 
мірою дальший розвиток країни 
по соціалістичному шляху. 
Літ.: Гусак Г. Свидетельство о Сло- 
вацком национальном восстании. Пер. 
со словац. М., 1969; Клоков В. И. 
Борьба народов славянских страв 
против фашистских поработителей 
(1939-1945 гг.). К., 1961. 

В. /. Клоков. 
СЛОВАЦЬКИМ (51о\уаскі) Юлі- 
уш (4.IX 1809, м. Кременець, тепер 
Терноп. обл.— З.ІУ 1849, Париж; 
1927 його останки було перевезе¬ 
но до краківського Вавелю) — 
польс. поет. З 1839 жив у Пари¬ 
жі. Літ. діяльність почав у 20-х рр. 
Перший вірш — -«Українська 
дума» (1826). В період польс. 
повстання 1830—31 писав рево¬ 
люц.-патріотичну лірику (-«Гімн», 
-«Ода вольності», -«Кулик» та ін.). 
Автор романтич. драми чКордіан» 
(1834), поеми -«Ангеллі» (1838), 
-«В Швейцарії», чБатько зачум- 
лених» (1839), трагедій антимонар¬ 
хічного і антишляхетського спря¬ 
мування чБалладина» (1839) і 
чЛілла Венеда» (1840), драми 
«Фантазії» (1843). У незакінч. 
поемі чБеньовський» (1841) змалю¬ 
вав побут і соціально-політ. життя 
Польщі та Зх. України 2-ї пол. 18 
ст. У поезіях «Віват познанції», «І 
вийдуть сто робітників» та ін. ві¬ 
тав революц. події 1848 в Європі. 
«Відповідь на ,,Псалми майбутньо- 
го“» (1848) спрямована на захист 
програми революц. демократії, нар. 
революції. С. бував на Україні 
(Одеса, Тульчин, Умань), вивчав 
життя, пісні й перекази укр. на¬ 
роду. Україні присвятив «Пісню 
козацької дівчини» (1829), драми 
«Ян Казімеж» (1841), «Сріб¬ 

ний сон Саломеї» (1844), поему 
«Змій» та ін. Твори С. були ві¬ 
домі на Україні ще за життя поета. 
Українською мовою С. переклада¬ 
ли І. Верхратський, М. Стариць- 
кий, Олена Пчілка, В. Щурат, 
укр. рад. поети — М. Зеров, М. 
Рильський, М. Бажан, А. Малиш¬ 
ко, М. Терещенко, О. Новиць- 
кий та ін. У Кременці 1959 вста¬ 
новлено погруддя поета. 
Те.: Укр. перекл — Вибрані тво¬ 
ри, т. 1—2. К., 1959; Поезії. К., 1969; 
[Вірші]. В кн.: Співець. К., 1972: 
Рос. перекл.— Изоранньїе сочи- 
нения, т. 1 — 2. М., 1960; Лирика. М., 
1966; Беневский. М., 1973; Стихи. — 
Мария Стюарт. М., 1975. 
Літ.: Вервес Г. Д. Юліуш Словаць¬ 
кий і Україна. К., 1959; Левінська 
С. Й. Юліуш Словацький. Життя та 
творчий шлях. К., 1973; Стефанович 
B. Н. Юлиуш Словацкий. Биобиблио 
графический указатель. М., 1959. 

- С. Й. Левінська. 

СЛОВАЧЧИНА, Словацька Со- 
ціалістична Республіка — респуб¬ 
ліка у складі Чехословаччини 
(ЧССР). Площа — 49 тис. км^. 
Населення — 4,99 млн. чол. (1980). 
Столиця — м. Братіслава. В адмі¬ 
ністративному відношенні поділя¬ 
ється на три області. С.— соціа¬ 
лістична республіка, що разом з 
Чеською Соціалістичною Респуб¬ 
лікою на засадах рівноправності і 
добровільності утворює федератив¬ 
ну соціалістичну д-ву — Чехосло- 
ваччину. Найвищим органом держ. 
влади є Словацька Нац. рада, 
що обирається населенням на 5 
років. Постійний орган ради — 
Президія Нац. ради, яка призна¬ 
чає уряд республіки. Більша час¬ 
тина тер. С. розташована в межах 
Зх. Карпат (Словацьких Рудних 
та ін. гір). На Пд.— частина Се- 
редньодунайської рівнини. Покла¬ 
ди бурого вугілля, заліз., марган¬ 
цевої та поліметалевих руд, сур¬ 
ми, магнезиту. Клімат помірний, 
континентальний. Ріки С. (Дунай 
з притоками, Морава, Ваг, Нітра, 
Грон та ін.) є важливим джерелом 
гідроенергії. 
Основне населення С.— словаки 
(85,5%). Живуть також угорці 
(12%), чехи (понад 1%), українці 
(понад 1%). Пересічна густота 
нас. — бл. 98 чол. на 1 км^ (1980). 
Міське населення становить бл. 
40%. Найбільші міста: Братісла¬ 
ва, Кошіце, Пряшів (Прешов). 
Поселення людей на тер. С. відо¬ 
мі з часів палеоліту. Слов’яни 
заселили тер. С. в З—4 ст. н. е. і 
в серед. 1-го тис. стали тут провід¬ 
ним етнічним елементом, у 7 ст. 
C. входила до складу ранньофеод. 
слов’ян, д-ви Само, в 9—10 ст.— 
Великоморавської держави. В се¬ 
ред. 11 ст. С. завоювали угорці, 
що порушило процес утворення 
єдиної народності на основі чес.- 
моравських і словацьких племен. 
У 13—14 ст. С. зазнала нім. коло¬ 
нізації. Гуситський революційний 
рух сприяв активізації нац.-виз¬ 
вольного руху і антифеод. бороть¬ 
би в С. в 15 ст. Словацьке селян¬ 
ство брало участь у Дожі Дєрдя 
повстанні 1514. В серед. 16 ст. 
Пд. С. загарбали турки, решта її 
території в кін. 17 ст. ввійшла до 
складу монархії Габсбургів. Анти- 
нар. політика Габсбургів у С. вик¬ 
ликала опір словацького народу, 
розвиток антигабсбурзького й ан- 
тикатолицького руху. В 17 — на 

СЛОВАЧЧИНА 

Ю. Словацький. 

ііиігіщ “ 
Іппці 

Словаччина. Сільсько¬ 
господарський інсти¬ 
тут у Нітрі. Архітекто¬ 
ри в. Дедечек, Р. Мі- 
ньовський, М. Шавлік. 
1961 — 66. 
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СЛОВАЧЧИНА 

Собор си. Егідія В 
Бардейові. 15 ст. 

Павло з Левочі 
Фрагмент сцени «Різд¬ 
во». Великий вівтар 
собору св. Якуба в 
Левочі. Дерево. 1508 
~15. 

ііоч. 18 ст. в С. поширився рефор¬ 
маційний рух (див. Реформація)^ 
відбувалися численні сел. повстан¬ 
ня (1618, 1631—32, 1648, 1660, 
1711), виступи ремісників, міської 
бідноти (1606, 1609, 1626, 1632, 
1640). Селянство С. взяло участь 
у Ракоці Ференца II рухові / 703— 
11. В кін. 18 — 1-й пол. 19 ст. в С. 
почався розвиток капіталістичних 
відносин, що викликало піднесен¬ 
ня нац. руху. Під час революції 
1848—49 в Австрії діячі нац. руху 
С. виступили з вимогами бурж.- 
демократичних перетворень, нац. 
рівноправ’я словацького народу, 
проте угор. уряд відхилив ці ви¬ 
моги. з утворенням Австро-Угор¬ 
щини (1867) С. залишилась > скла¬ 
ді Угорщини. З кін. 19 ст. як са¬ 
мостійна політ, сила виступив ро- 
бітн. клас С. В 1905 було засн. 
Словацьку с.-д. партію (1906 об’єд¬ 
налася з С.-д. партією Угорщини). 
В роки 1-ї світової війни в С. роз¬ 
горнувся антиімперіалістичний і 
нац.-визвольний рух (трудящі С. 
брали участь у заг. політ, страйку 
в Австро-Угорщині в січні 1918). 
Після розпаду Австро-Угорщини 
(1918) С. ввійшла до складу Че¬ 
хословацької держави. 16.VI 1919 
у Пряшеві було проголошено 
Словацьку Радянську республіку 
1919 (розгромлена інтервенціоніст¬ 
ськими військами 7.VII). В січні 
1921 в м. Любохні відбувся з’їзд 
представників лівих соціал-демо¬ 
кратів С. і Закарпатської Украї¬ 
ни, що передував створенню в трав¬ 
ні 1921 Компартії Чехословаччини 
(КПЧ). За Мюнхенською угодою 
1938 пд. райони С. було відторг¬ 
нуто від Чехословаччини і переда¬ 
но хортистській Угорщині, на реш¬ 
ті тер. С. в березні 1939 словацькі 
фашисти проголосили утворення 
<незалежної»Словацької д-ви. Тру¬ 
дящі С. під керівництвом Компар¬ 
тії С. (виділилася з КПЧ 1939) 
розгорнули нац.-визвольну, анти¬ 
фашист. боротьбу; значного роз¬ 
маху набув партизанський рух. 
Словацьке національне повстання 
1944 (в якому брали участь і рад. 
партизанські з’єднання) було по¬ 
чатком нац.-демократичної рево¬ 
люції в Чехословаччині. 4. IV 1945 
рад. війська визволили Браті- 
славу. Кошіцька програма (5.IV) 
уряду Нац. фронту чехів і слова¬ 
ків серед ін. демократичних прин¬ 
ципів проголосила принцип рівно¬ 
правності чес. і словацького наро¬ 
дів. До травня 1945 С. було виз¬ 
волено Рад. Армією. Перемога че¬ 
хословацьких трудящих над сила¬ 
ми реакції (див. Лютневі події 
1948 в Чехословаччині) відкрила 
шлях до будівництва соціалістично¬ 
го суспільства. 1.1 1969 С. дістала 
статус Словацької Соціалістичної 
Республіки в складі федеративної 
ЧССР. Активну участь у соціалі¬ 
стичному будівництві в ЧССР бе¬ 
руть українці, що живуть на тер. 
Східнословацької обл. ЧССР (див. 
Пряшівщина). У С. діють політ, 
партії: Комуністична партія Сло¬ 
ваччини (з 1948 — тер. організація 
КПЧ), Партія словацького відро¬ 
дження, Словацька партія свободи. 
Нац. фронт ССР входить у Нац. 
фронт ЧССР (на федеративній 
основі). 
Частка С. в національному доході 
ЧССР становить понад 30%. На 

базі гол. чин. місцевих мінерально- 
сировинних ресурсів розвиваєть¬ 
ся добувна (буре вугілля, лігніт, 
заліз, руда) й металург, пром-сть— 
більшість чавуну, сталі й прокату 
виплавляють на Сх.-Словацькому 
металург, комбінаті в Кошіце, 
вироби, алюмінію (з довізних бок¬ 
ситів) — у Жарі, міді — у Кром- 
пахі. Машинобудування представ¬ 
лене вироби, радіоприймачів, теле¬ 
візорів, холодильників, мотоцик¬ 
лів, суден, підшипників, товарних 
вагонів, верстатів, електротех. 
устаткування та ін. На нафті й 
газі, що надходять з СРСР, пра¬ 
цює хімічна і нафтохім. пром-сть 
(нафтопродукти, мінеральні доб¬ 
рива, пластмаси, синтетичні во¬ 
локна тощо). Значна лісова, дере- 
вообр., буд. матеріалів пром-сть. 
Численні текст., шкіряно-взут., 
харч, та ін. підприємства. Осн. 
пром. центри — Братіслава й Ко¬ 
шіце. Більшу частину електро¬ 
енергії виробляють на ГЕС, у 
Ясловське-Богуніце працює АЕС. 
У с. г. переважає тваринництво 
м’ясо-мол. та м’ясо-вовнового на¬ 
пряму (свині, вівці, велика рога¬ 
та худоба). Гол. с.-г. культури — 
пшениця, кукурудза, ячмінь. Ви¬ 
рощують також олійні культури, 
цукр. буряки, тютюн. Розвинуте 
садівництво і виноградарство. Суд¬ 
ноплавство по Дунаю; осн. пор¬ 
ти — Братіслава і Комарно. 
В 1978/79 навч. р. в основних 
обов’язкових школах налічувало¬ 
ся бл. 670,5 тис. учнів, у повних 
серед, загальноосв. школах (гім¬ 
назіях) — 53,3 тис. учнів, у 1—3- 
річних профес. навч. закладах — 
6л. 337,6 тис. учнів, у 4-річних 
серед, профес. школах — 6л. 
115,9 тис. учнів, у 13 вузах — 72 
тис. студентів. Найбільші вузи: 
Братіславський університет іме¬ 
ні Я. А. Коменського, Словацька 
вища тех. школа. Вища екон. шко¬ 
ла, консерваторія — у Братіславі; 
Ун-т ім. П. Шафарика, Вища ве¬ 
теринарна школа. Вища тех. шко¬ 
ла — в Кошіце, Вища трансп. шко¬ 
ла в Жіліні та ін. Вища наук, 
установа — Словацька академія 
наук. У Братіславі працюють Ін-т 
вірусології Чехословацької АН, 
н.-д. ін-ти зварювання, пед. та ін.; 
у Жіліні — н.-д. гідрологічний 
центр, геол. служба. Матиця сло¬ 
вацька (див. Матиці)—в Мартіні. 
Найбільші б-ки; 6-ка Матиці сло¬ 
вацької (засн. 1863), університет¬ 
ська в Братіславі (засн. 1919), 
держ. наук. 6-ки в Кошіце (засн. 
1657) та ін. Важливим осередком 
укр. культури в С. є Пряшівщина. 
Гол. музеї; Словацькі нац. музеї 
в Братіславі і Мартіні, Словаць¬ 
ка нац. галерея в Братіславі, Схід- 
нословацький му.зей в Кошіце, 
Середньословацький музей і Му¬ 
зей (Словацького нац. повстання 
в Банській Бистриці та ін. Найваж¬ 
ливіші газети: <Правда» — орган 
ЦК Компартії Словаччини, «Пра- 
ца» («Праця») — орган Словаць¬ 
кого революц. профспілкового ру¬ 
ху; «Слобода» («Свобода») — ор¬ 
ган Словацької партії свободи: 
«Люд» («Народ») — орган Партії 
словацького відродження; «Смена» 
(«Зміна») — орган ЦК Спілки сло¬ 
вацької молоді. Культурна спіл¬ 
ка українських трудящих ЧССР 
видає газ. <Нове життям, журн. 

<Дружно вперед> і літ. альманах 
«Дукля», усі—в Пряшеві. Сло¬ 
вацьке радіо й телебачення. 
Зародження писемності в С. по¬ 
в’язане з діяльністю братів Кири¬ 
ла і Мефодія натер. Великоморав- 
ської д-ви (2-а пол. 9 ст.). Із вклю¬ 
ченням словацьких земель до скла¬ 
ду Угор. д-ви церковна старосло- 
в’ян. мова витіснялася латиною, 
яка панувала до 15 ст. Під впливом 
ідей гуситського руху і протестант¬ 
ської Реформації в С. поширюва¬ 
лася чес. мова, яка вбирала в себе 
словацьку розмовну лексику. Дав¬ 
ня л-ра пройнята духом гуманізму і 
патріотичними мотивами боротьби 
з тур. навалою. Л-ра 17—18 ст. 
представлена іменами Я. Ваврин- 
ця, М. Раковського, ПІ. Пил ари¬ 
ка і особливо Г. Гавловича. З поч. 
нац. відродження розвивалася л-ра 
Просвітительства (кін. 18 — поч. 
19 ст.). Найвизначніші представ¬ 
ники — письменники Й. І. Байза 
і Ю. Фандлі, філолог А. Бернолак 
(розробляв нормативи словацької 
літ. мови, що відомі під назвою 
«бернолаччина»). В поезії Б. Таб- 
ліца і Я. Голлого, драматургії 
Я. Халг^пки, літ. і наук, діяльнос¬ 
ті П. И. Шафарика і Я. Коллара 
знайшли широке відображення 
ідеї слов’ян, єднання. Характер¬ 
ним для л-ри того часу було праг¬ 
нення до зближення з мовою на¬ 
роду. Досягнення л-ри 40—70-х 
рр. 19 ст. визначаються творчістю 
революц. романтиків на чолі з 
ідеологом нац.-визвольного руху 
Л. Штуром. Романтики здійсни¬ 
ли остаточну реформу літ. мови 
(1843) на основі середньословаць- 
ких діалектів. їхня творчість про¬ 
йнята патріотичними мотивами, 
фольклс^ними традиціями героїч¬ 
ної осоо^истості (С. Халупка, А. 
Сладкович, Я. Краль, Я. Ботто). 
Важливу роль у розвитку роман¬ 
тичної^ прози відіграли істор. по¬ 
вісті Й. Гурбана, Я. Калинчака. 
Становлення й утвердження реа¬ 
лізму пов’язане з творчістю про¬ 
заїка і драматурга Й. Заборсько- 
го, поетів і прозаїків П. Гвездосла- 
ва, С. Ваянського, М. Кукуиіна. 
В 90-х рр. в л-ру вступило друге 
покоління реалістів — т. з. Моло¬ 
да Словаччина, з якою пов’язаний 
розвиток соціально-психологічної 
прози ^(Б. Тімрава, Я. Єсен- 
ський, Й. Тайовський, Л. Под’яво- 
ринська). На початку 20 ст. ви¬ 
никла течія «Словацька модер¬ 
на», поетика якої синтезувала твор¬ 
чі принципи реалізму, модернізму 
і символізму (І. Краско, В. Рой, 1. 
Галл). Після утворення (1918) 
Чехословацької республіки л-ра 
розвивалася в більш сприятли¬ 
вих умовах. Осередком революц. 
л-ри став журн. «Дав» («Натовп», 
1924—37), де співробітничали пое¬ 
ти Я. Понічан, Л. Новомеський, 
прозаїк П. їлемніцький, критики- 
марксисти Е. Уркс, В. Клементіс, 
Д. Окалї. Вище досягнення кри¬ 
тичного реалізму — проза Ф. Кра¬ 
ля, Л. Ондрейова, Я. Єсенського, 
поезія Я. Понічана. Становлення 
соціалістичного реалізму пов’яза¬ 
не з творчістю П. їлемніцького і 
Л. Новомеського. Провідні теми 
л-ри після визволення країни 
Рад. і^мією — антифашист, нар. 
боротьба і побудова нового сус¬ 
пільства. Визначними творами сло- 
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вацької л-ри періоду соціалістич¬ 
ного будівництва є романи Ф. 
Течка, Р. Яшика, А. Беднара, К. 
Лазарової, В. Мінача, поезія А. 
Плавки, П. Горова, В. Мігаліка, 
Я. Костри, М. Валека. Марксист¬ 
ська літ. критика представлена іме¬ 
нами А. Матушки, С. Шматлака, 
І. Куси, К. Розенбаума. В С., зо¬ 
крема на Пряшівщині живуть і 
працюють укр. поети і письменни¬ 
ки Ф. Лазорик, Ф. Іванчов, В. 
Зозуляк та ін. 
Розвиткові літ. процесу в С. сприя¬ 
ли взаємозв’язки з рос. і укр. 
л-рами. Інтерес до укр. л-ри, зо¬ 
крема, засвідчують переклади сло- 
вац. мовою творів І. Котляревсько¬ 
го, Т. Шевченка, Марка Вовчка, 
І. Франка, М. Коцюбинського, Ле¬ 
сі Українки, П. Мирного, М. Кро- 
пивницького, І. Карпенка-Карого, 
О. Корнійчука, І. Микитенка, П. 
Козланюка, О. Гончара, О. Дов¬ 
женка, В. Сосюри та ін. В укр. 
перекладах словацька л-ра пред¬ 
ставлена творами прозаїків П. 
їлемніцького, Ф. Гечка, Ф. Кра¬ 
ля, Р. Моріца, Р. Яшика, К. Лаза- 
ової, В. Мінача та ін. Вірші П. 
вездослава, Л. Новомеського, А. 
Плавки, Я. Понічана, Я. Костри, 
П. Горова, М. Руфуса та ін. вмі¬ 
щено в книгах -«Словацька поезія. 
/Етологія» (1964) та чСлов’янське 
небо.^ (1972) Р. Лубківського. Ідея 
слов’ян, єднання, якою пройнята 
творчість Я. Коллара, знайшла 
відгомін у поезії Т. Шевченка. Укр. 
мовою твори словацьких поетів 
перекладали М. Бажан, М. Риль¬ 
ський, А. Малишко, М. Терещен- 
ко, Т Масенко, Д. Павличко, Р. 
Лубківський та ін. 
На тер. С. збереглися давньорим¬ 
ські будівлі. До перших пам’я¬ 
ток словацької архітектури нале¬ 
жать культові споруди і замки 
в романському стилі (базиліка св. 
Емерама в Нітрі, 1200; двоярусна 
капела-ротонда в Скаліце, 12 ст.; 
церкви в Дяковце, 1228, в Дра- 
жовце, 12 ст.; Оравський та ін. 
замки, 12 ст., згодом перебудо¬ 
вані). В 14—15 ст. панувала го¬ 
тика (кафедральний собор у Ко- 
шіце, 1382—1499; собори в Бра- 
тіславі, 14—15 ст., та ін.). В 16 ст. 
поширилась архітектура Відро¬ 
дження (ратуша в Банській Бис¬ 
триці, 1510, житлові будинки у 
Пряшеві, Левочі, Бардейові тощо). 
Для архітектури 17—18 ст. харак¬ 
терний стиль барокко (церква 
Трійці, 1717—35; палац примаса 
з рисами раннього класицизму, 
1778—81, арх. М. Гефеле, обидві 
пам’ятки — в Братіславі; ратуша 
в Кошіце, 1756). В кін. 18 — на 
поч. 19 ст. утвердився класицизм 
у буд-ві поміщицьких маєтків, 
міст і сіл. В кін. 19 — на поч. 

Ратуша п Левочі. 1550—1615. 

20 ст. переважав модерн. Нар. зод¬ 
чество С.— зрубні або кам. будин¬ 
ки, дерев’яні церкви — має спільні 
риси з чес., угор. і зх.-укр. архі¬ 
тектурою. Серед сучас. споруд — 
корпус Вищого тех. училища 
(1964), міст через Дунай (1972), 
готель -«Київ» (1974) в Братіславі 
тощо. 
На тер. С. збереглися пам’ятки 
первісного мист.— палеолітичні 
жіночі фігурки, кераміка неоліту, 
вироби фракійців, скіфів, кельтів. 

Й. Ганула. Орач. 1938. 

давніх слов’ян та ін. племен. До 
4 ст. належать поховання з золоти¬ 
ми і срібними виробами, з брон¬ 
зовим начинням. Живопис 14— 
15 ст. представлено фресками 
(1317, церква св. Мартіна в Спіш- 
ській Капітулі). В 16 ст. пошире¬ 
ні були різьблені вівтарі (Великий 
вівтар Павла з Левочі, 1508—15, со¬ 
бор св. Якуба в Левочі), які свід¬ 
чать про перехід до Відродження 
(живопис майстра -«М5», декор, 
скульптура, вироби з металу). З 
17 ст. поширилося барокко (живо¬ 
пис Я. Купецького, Ф. А. Мауль- 
берча; скульптура Г. Р. Доннера). 
В 1-й пол. 19 ст. з’явилися місц. 
живописці (Й. Чаусіг, Я. Ромбау- 
ер, К. Л. Лібай). У 2-й пол. 19 — 
на поч. 20 ст. склалися побутовий 
жанр ^^В. Климкович, Д. Скутець- 
кий, Й. Ганула), пейзаж (Л. Чор- 
дак), реалістична скульптура (Я. 
Коньярек, Ф. Упрка). Серед май¬ 
стрів 20 ст.— живописці М. Бенка, 
Г. Маллий, Л. Фулла; скульптори 
Й. Костка, Ф. ІПтефунко; графі¬ 
ки О. Дубай, В. Гложнік. У мист. 
70-х рр. значне місце посіли 
такі художники, як В. Гл^бучек, 
скульптори Я. Кулих та И. Куз- 
ма, графік Я. Яношка. Серед нар. 
ремесел поширені різьблення на 
дереві, розпис селян, будинків, 
кераміка, вишивка. Між укр. і 
словацькими митцями здавна іс¬ 
нують творчі зв’язки. Відбувається 
обмін виставками, зокрема, 1978 
в Києві експонувалася виставка 
«Роки боротьби і перемоги у сло¬ 
вацькому образотворчому мис¬ 
тецтві». 
Музичний фольклор С. багатий 
на пісенні жанри. Ліричні, епіч¬ 
ні, побутові, обрядові пісні рит¬ 
мічно різноманітні, відзначаються 
розвинутою мелодикою. Для пі¬ 
сень характерні одноголосся, діа¬ 
тоніка 4- і 5-ступенева. З 13 ст. ві¬ 
домі т. 3. розбійницькі пісні, з 
14 ст.— культові, у т. ч. гуситські 
(з 15 ст.), з 16 ст.— історичні, з 
18 ст.— пісні куруців, у 19 ст. 
поширилися т. 3. новоугорські піс 
ні. Серед танців — фришкий та 
одземок. Муз. інструменти — фуя- 
ра, пастушачі дудки, гайда (волин¬ 
ка). З 15 ст. розвивалася багато¬ 
голоса культова музика, згодом — 
профес. світська (інструм. твори 
С. Боксхорн-Каїшікорнуса, Я. Кус- 
сера Старшого, Й- Шимбрацького) 

Серед композиторів 18 ст.— Я. 
Францісці, А. Шкултетий, Ф. К. 
Будинський (кантати, арії), П. 
Баян, £. Пасха (францисканська 
пастораль, засн. на нар. мелодіях). 
Перші опери (позначені впливом 
австрійського та чеського класи¬ 
цизму) було поставлено в Браті¬ 
славі при королівському дворі 
(з 1648) та у міському театрі 
(з 1776). Основоположник нац. 
композиторської школи — Я. Л. 
Белла (опера «Коваль Віланд», 
1890; кантата «Весілля Яноши- 
ка», 1922). Серед ін. компози¬ 
торів 20 ст.— Б. Булла, А. Г. 
Крчмери, М. Лац’як. У 2-й пол. 
19 ст. розвинулася хорова пісня; 
утворилися хорові т-ва та гуртки, 
в т. ч. робочі («Друкарська 
спілка», 1872, та ін.). Після утво¬ 
рення 1918 Чехословацької респуб¬ 
ліки виникли нові муз. організа¬ 
ції, колективи, уч. заклади (муз 
школа, 1919, яку 1928 було пе¬ 
ретворено на Муз. і драм, ака¬ 
демію, згодом — консерваторію, 
1941). У Братіславі створено міша¬ 
ний хор «Зора» (1919), оперну 
трупу Словацького нац. театру 
(1920), Академічне хорове т-во і 
хор словацьких вчителів (обидва — 
1921), інструм. ансамбль Радіо 
(1928). Романтичні пісні, симф. 
і камерно-інструм. твори писали 
В. Фігуш-Бистрий (опера «Дет- 
ван», 1925), А. Мойзес, М. Шнай- 
дер-Трнавський, Ф. Кафенда. 
Під час 2-ї світової війни 1939— 
45 деякі композитори (Я. Цік- 
кер, Т. Андрошован) брали участь 
у Русі Опору, Словацькому нац. 
повстанні. Серед композиторів 
20 ст.— Е. Сухонь (опери «Крут- 
нява», 1949 та «Сватоплук», 1959, 
симф., хорові й камерно-інструм. 
твори), Я. Ціккер, Д. Кардош, 
І. Зельєнка, І. Грушовський та ін. 
Створено Східнословацький на¬ 
ціональний театр і філармонію 
в Кошіце (1945), Словацьку філар¬ 
монію з симф. оркестром (гастро¬ 
лював на Україні, 1978) та міша¬ 
ним хором (1949), хори й ансамблі, 
в т. ч. «Лучниця» (1948; гастролю¬ 
вав на Україні), СЛУК (1949), 
Словацький камерний оркестр 
(1960), Вищу школу красних мис¬ 
тецтв (1949) та ін. Серед музикан¬ 
тів — диригенти Л. Словак, Л. 
Райтер, Б. Режуха, О. Ленард; 
піаністи М. Карін, І. Павлович, 
Р. га С. Мацудзинські, К. Гавли- 
кова; скрипалі А. Можі, Т. Гаш- 
парек, П. Міхаліца; співаки Ш. 
Гоза, О. Малаховський, Е. Китна- 
рова, Г. Бенячкова, П. Дворський. 
Елементи театр, дійства вперше 
зустрічаються у 12 ст. у виступах 
нар. акторів — йокуляторів. У 15 
ст., на поч. 16 ст. у Брезно, Бан¬ 
ській Штявниці та ін. з’явилася 
шкільна драма (в Братіславі 1439 
школярі розіграли пасхальне дій¬ 
ство); в 17—18 ст. розповсюдився 
нар. театр, у репертуарі якого 
п’єси на реліг. сюжети («Гра про 
святу Доротею» та ін.). Іноз. пану¬ 
вання не сприяло розвиткові нац. 
театру. Лише в 1-й пол. 19 ст. в 
країні почали утворюватися ама¬ 
торські драм, гуртки. Аматорсь¬ 
кий гурток (виник 1830) в Св. 
Мікулаші (тепер Ліптовський Мі- 
кулаш) ставив п’єси чес., угор., 
Н1М. драматургів, твори світової 
класики (Гоголя, Шекспіра, Шіл- 

СЛОВАЧЧИНА 

Телевізійний центр на 
горі Камзік у Браті¬ 
славі. 70-і роки 20 ст. 

Будинок «У доброго 
пастора» (тепер Музей 
художніх ремесел і Му¬ 
зей годинників) у Бра¬ 
тіславі. Близько 1770 
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СЛОВЕНИ 

Словенія. V^юбляна. 
Панорама міста. 

Словенія. Пам’ятник 
Прнможу Трубару в 
Любляні Фрагмент. 
Скульптор Ф. Берне- 
кер. 1908. 

лера). Розвиток аматорського теат¬ 
ру в С. припадає на 2-у пол. 19 — 
поч. 20 ст. В 1890 на нар. кошти 
збудовано в Мартіні Національний 
дім, на сцені якого йшли п’єси 
нац. драматургів Я. Халупки, Я. 
Паларика, П. Гвєздослава, Й. 
Тайовського, чехів Й. Тила, А. 
їрасека, твори А. Чекова, М. Го¬ 
голя. Перший профес. словацький 
театр створено 1920 в Братіславі. 
Засновники театру — А. Багар, 
Я. Бородач, Г. Мелічкова. До 1936 
театр мав дві трупи — чес. і сло¬ 
вацьку, ставили драм., оперні та 
балетні вистави. В репертуарі — 
п’єси словацьких драматургів, а 
також твори У. Шекспіра, Ж. Б. 
Мольєра, М. Горького, В. Катає- 
ва (-«Квадратура кола»), О. Афі- 
ногенова (-«Страх»). Серед про¬ 
відних акторів — Г. Арбет, Г. 
Келло, режисерів — В. Шульц, 
Я. Ямніцький. За часів фашист, 
режиму 1939 — 45 в партизанських 
загонах виступали театр, трупи 
профес. акторів, драматург М. 
Бор створив п’єси про підпільни- 
ків-комуністів. Після встановлен¬ 
ня в С. нар. влади почався розквіт 
нац. сценічного мистецтва. В Сло¬ 
вацькому нац. театрі режисер Й. 
Будський поставив композицію за 
творами В. Маяковського, Д. Бєд; 
ного, М. Свєтлова. В репертуарі 
т^ори П. Карваша, Ш. Краліка, 
Й. Тила, рос. драматургів — М. 
Горького, В. Вишневського, М. По- 
годіна, К. Треньова, І. Попова. 
В 1961 театр гастролював в СРСР. 
В 1944 в Мартіні було створено 
Театр ім. Словацького нац. пов¬ 
стання. В репертуар включають 
молоду словацьку драматургію, 
чес. і словацьку класику, а також 
чТри сестри» А. Чекова, чПрофе- 
сор Полежаєв» Л. Рахманова, 
«Людина з рушницею» М. Погоді- 
на, «Іркутська історія» О..^ Арбу- 
зова. Серед режисерів — Й. Буд¬ 
ський, І. Ліхард, Т. Раковський, 
акторів — М. Краловичова, К. 
Махата, Ю. Пантик, М. Грегор. 
У С. створено нові театри: Нова 
сцена у Братіславі, Театр ім. їлем- 
ніцького в Жилині, Словацький 
театр у Пряшеві; діють колекти¬ 
ви — Театр ім. Гайовського (Бан- 
ська-Бистриця), Держ. театр (Ко- 
шіце). Театр ім. Заборського (Пря- 
шів). Є також Угор. театр у Комар- 
но, Пряшівський український на¬ 
родний театр, який підтримує тіс¬ 
ні творчі зв’язки з Рад. Україною 
(1967 і 1968 гастролював на За¬ 
карпатті). Головний режисер — Й. 
Фельбаба. Серед акторів — М. 
Сисак, І. Стропковський, І. Лат- 
та— вихованці Київ, ін-ту театр, 
мистецтва ім. 1. Карпенка-Карого. 
В репертуарі колективу твори Т. 
Шевченка, І. Котляревського, М. 
Старицького. І. Карпенка-Карого, 
О. Корнійчука, М. Зарудпого, О. 
Коломійця, «Третя патетична» М. 
Погодіна (о^аз В. І. Леніна ство¬ 
рив Й. Корба). Театр, кадри ви¬ 
ховує Вища театр, школа в Браті¬ 
славі. 
Літ.: История Чехословакии, т. 1 — 3. 
М., 1956—60; Гонак М. Т. Галузева і 
територіальна структура народного 
господарства ЧССР. Львів, 1978: 
Чехословацкая Социалистическая Рес- 
публика, Справочиик. М., 1980; Чеш- 
ско-русекие и словацко-русекие лите- 
ратуфньїе отношения. М., 1968; Исто¬ 
рия словацкой литературьі. М., 1970; 

Чехословацкое изобразительное ис- 
кусетво XIX и XX веков. Прага, 1953; 
Солнцева Л. П. Театр Чехии и Слова- 
кии. М., 1977. 
Б. І. Євінтов (державний лад), 
І. М. Мельникова (історія), Г. О. 
Касвін (освіта), Б. /. Шевчук (літера¬ 
тура), І. Г. Посудовська (театр). 
СЛОВЕНИ — див. Ільменські 
слов'яни. 
СЛОВЕНІЯ, Соціалістична Рес¬ 
публіка Словенія — союзна рес¬ 
публіка у складі Югославії 
(СФРЮ). Площа — 20,3 тис. км^. 
Населення — 1,8 млн. чол. (1978). 
Столиця — м. Любляна. 
Найвищим органом державної вла¬ 
ди С. є республіканська Скуп¬ 
щина, що складається з З палат 
(Собор об’єднаної праці. Громад¬ 
сько-політ. собор і Собор громад). 
Виконавчу владу здійснює Вико¬ 
навче віче — уряд республіки. С. 
розташована на крайньому Пн. 
Зх. країни. Більшу частину тер. 
займають гори (на Пн. Зх. під¬ 
носяться Юлійські Альпи, на Пд. 
Зх.— відоме своїми печерами пла¬ 
то Карст). Невеликі низовини — 
на Сх. та на узбережжі Трієст¬ 
ської зат. Адріатичного м. Родови¬ 
ща свинцево-цинкових руді ртуті, 
невеликі поклади бурого вугілля, 
лігнітів, нафти, бариту, буд. ма¬ 
теріалів. Клімат помірний, кон¬ 
тинентальний. Гол. ріки — Сава 
й Драва (притоки Дунаю), повно¬ 
водні, багаті на гідроенергію. Бл. 
45% території вкрито лісами, знач¬ 
ні площі під луками. 
Осн. населення С. — словенці 
(94%). Пересічна густота нас.— 
89 чол. на 1 км^ (1978). Міське на¬ 
селення становить бл. 80%. Най¬ 
більші міста — Любляна, Мари- 
бор. 
З 6 — 7 ст. територія С. заселена 
слов’ян, племенами. В 1282 більша 
частина С. ввійшла до складу во¬ 
лодінь Габебургів, які до поч. 16 
ст. поширили свою владу на всі 
словенські землі. Посилення фе¬ 
од.-кріпосницького гніту та поні¬ 
мечення населення викликало в 
С. ряд сел. повстань (1478, 1515, 
1573). У 1809—14 більша части¬ 
на С. входила до складу Іллірій¬ 
ських провінцій (васальне володін¬ 
ня Франції, засн. Наполеоном /). 
Згідно з рішеннями Віденського 
конгресу 1814—/5 ці ішовінції, в 
т. ч. словенські землі, було повер¬ 
нуто Австрії. В кін. 19 ст. в С. 
виникли перші робітн. орг-ції 
(1896 засн. Югослов’янську с.-д. 
партію). Під час 1-ї світової війни 
1914—18 тут посилився нар.-виз¬ 
вольний рух за відокремлення від 
імперії Габебургів. Під впливом 
Великої ЛСовтн. соціалістич. рево¬ 
люції в С. розгорнулася масова 
боротьба трудящих за соціальне і 
нац. визволення. Після розпаду 
Австро-Угорщини 1918 словенські 
землі, що входили до її складу, 
об’єдналися з (Іербією в Королів¬ 
ство сербів, хорватів і словенців 
(з 1929 — Королівство Югославія), 
частина їх залишилась у складі 
Австрії, а частина була загарбана 
Італією. В роки 2-ї світової війни 
1939—45 С. була окупована і по¬ 
ділена між Італією (пд. частина 
з Любляною) і Німеччиною (пн. 
частина з Марибором). С. — один 
з центрів Народно-визвольної вій¬ 
ни в Югославії 1941—45. Остаточ¬ 
но визволена нар.-визвольною ар¬ 

мією Югославії в травні 1945. За 
рішенням Паризької мирної кон¬ 
ференції 1946 частину словенської 
території, яка з 1918 належала 
Італії, було возз’єднано з Югосла¬ 
вією. З 1945 — народна, з 1963 — 
соціалістична республіка в складі 
СФРЮ. 
С.— найрозвинутіша в екон. від¬ 
ношенні республіка Югославії. 
Більшу частину електроендзгії ви¬ 
робляють на ГЕС. Видобувають 
свинцево-цинкові руди, буре ву¬ 
гілля, боксити, сурму, ртуть (руд¬ 
ник Ідрія — 3-й за величиною у сві¬ 
ті). Розвинута чорна (Єсенице, 
Шторе, Равне) і кольорова (Межи- 
це, Кидричево) металургія. Провід¬ 
на галузь пром. вироби.— машино¬ 
будування і металообробка (ви¬ 
роби. гідротурбін, вантажних ав¬ 
томобілів, автобусів, мотоциклів, 
побутових приладів, електротех. 
виробів та ін.; Марибор, Любляна, 
Целе, Крань). Значна хім. і елект- 
рохім. пром-сть (у т. ч. вироби, 
карбіду кальцію; Марибор, Целе). 
Підприємства деревообр., текст., 
поліграф., шкіряно-взут., харч., 
зокрема виноробної, пром-сті. С. г. 
високоінтенсивне, з переважним 
розвитком тваринництва м’ясо-мол. 
напряму. Розводять велику рогату 
худобу, свиней, коней, овець. Зем¬ 
леробство спеціалізується на ви¬ 
роби. кормових культур і картоп¬ 
лі (за збором — одне з провідних 
місць у країні). Вирощують та¬ 
кож пшеницю, кукурудзу, жито, 
ячмінь, овес, хміль, цукр. буряки, 
льон. Великі площі зайняті при¬ 
родними пасовищами. Садівництво 
1 виноградарство. Розвинутий ту¬ 
ризм і курортна справа. Гол. пром. 
центри — Любляна і Марибор. 
Мор. порт — Копер. 
Осн. видом школи в С. є восьмиріч¬ 
ка. Повну серед, освіту дають 
гімназії. Діють школи для підго¬ 
товки кваліфікованих робітників, 
с.-г., тех. та ін. спец, школи. 
В 1973/74 навч. р. у восьмирічних 
школах налічувалося понад 216 
тис. учнів, у 36 гімназіях — понад 
15 тис., у спец, школах — понад 
95 тис.; у 26 вузах — понад 26 тис. 
студентів. Найбільші вузи: Люб- 
лянський університет (засн. 1595 
—96), Вища пед. школа та ін. 
Більшість наук, орг-цій міститься 
в Любляні: Словенська академія 
наук і мистецтв (засн. 1921), н.-д. 
ін-ти — геологічний, охорони па¬ 
м’яток природи й історії, історії 
робітн. руху та ін., Ін-т ядерних 
досліджень при ун-ті, регіональні 
наук, і культур.-осв. товариства: 
фізиків і астрономів, словенське 
історичне. Матиця словенська 
(див. Матиці) та ін. В С. працю¬ 
вало 168 нар. б-к, 94 музеї (Най. 
і Сучасна галереї, Нац., Слонен 
ський етнографічний та ін.). 
Центр, друк, орган — газ. «Оеіо» 
(«Діло») — орган Соціалістичного 
союзу трудового народу С., вихо¬ 
дить у Любляні. Нац. радіо й теле¬ 
бачення. 
Перші пам’ятки словенської мови, 
що дійшли до нас,— Брижинські, 
або Фрейзінгенські уривки, напи¬ 
сані в період між 972 і 1039,— ре¬ 
лігійного змісту. Боротьбу за ство¬ 
рення писемності рідною мовою в 
добу Реформації очолив П. Тру- 
бар, видавши 1550 перші дві книж¬ 
ки — «Катехізис» і «Абетку» — 
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словенською МОВОЮ. Його послідов¬ 
никами були С. Крель, Ю. Далма- 
тин, А. Бохорич (усі — в 16 ст.). 
Розвиток світської л-ри, спричи¬ 
нений ідеями європ. Відродження, 
починається з 18 ст. виданням 
ч:Краньської (словенської) грама¬ 
тики» (1768) М. Похлина і пер¬ 
шого альманаху <Писаниці» (1779) 
Ф. Дева. Велике значення для цьо¬ 
го періоду мала також творчість 
драматурга А. Т. Лінхарта та пое¬ 
та В. Водника. Найвизначнішим 
етапом у розвитку л-ри С. епохи 
романтизму і становлення словен¬ 
ської літ. мови (1-а пол. 19 ст.) 
була творчість Ф. Прешерна, який 
упритул підійшов до витоків сло¬ 
венського реалізму, а в окремих 
його творах звучать революц.-де¬ 
мократичні мотиви. Зачинателем 
реалістичного напряму в словенсь¬ 
кій поезії і прозі, а також літ. кри¬ 
тиці був Ф. Левстик, його послі¬ 
довниками — прозаїки Й. Юрчич, 
відомий передусім ^істор. романа¬ 
ми й повістями, Й. Стритар, І. 
Тавчар, Я. Керсник, поети С. Єн- 
ко, С. Грегорчич, А. Ашкерц, відо¬ 
мий також як популяризатор рос. 
л-ри. Важливу роль у розвитку 
літ. процесу кін. 19 — поч. 20 
ст. відіграло творче угруповання 
«Словенський модерн», до якого 
входили майбутній класик словен¬ 
ської прози І. Цанкар, Д. Кетте, 
Й. Мурн-Александров і найбіль¬ 
ший після Ф. Прешерна поет 
О. Жупанчич. Використовуючи 
певні елементи поетики поширених 
на той час у Європі натуралізму, 
імпресіонізму, символізму, вони, 
проте, гол. мету творчості вбачали 
в протесті проти бурж. ладу, со¬ 
ціальної та нац. нерівності. Слі¬ 
дом за А. Ашкерцем І. Цанкар 
виводив у своїх творах образи про¬ 
летарів, закладав основи пролет. 
л-ри. Сучасник і колега представ¬ 
ників «Словенського модерну» Й. 
Абрам зробив на поч. 20 ст. вели¬ 
кий внесок у словен. шевченко¬ 
знавство, у словенсько-укр. літ. 
взаємини — переклав і видав 1907 
— Об двотомник вибраних творів 
Т. Шевченка. З 1918 посилюється 
ідейна боротьба між літ. напря¬ 
мами і течіями. Після тимчасового 
панування в 20-х рр. експресіоніз¬ 
му різних відтінків — від като¬ 
лицького (А. Водник, І. Прегель, 
Е. Коцбек) до революц. (Т. Се- 
лишкар, М. Клопчич і особливо 
С. Косовел) — настає нове підне¬ 
сення реалізму, найвидатнішими 
представниками якого були поети 
О. Жупанчич, А. Градник, І. Гру¬ 
дей, Я. Глазер, прозаїки і драма¬ 
турги Ф. Бевк, Ю. Козак, Ф. Ко¬ 
зак, Ф. Финжгар. Б. Крефт, кри¬ 
тики І. Брнчич, Й. Відмар, Б. Зі- 
херл. Виник новий прогресивний 
літ. напрям «соціальний реалізм» 
на чолі з видатним прозаїком Пре- 
жиховим Воранцем. Провідним 
жанром періоду нар.-визвольної 
боротьби проти гітлерівських оку¬ 
пантів стає поезія яскраво вира¬ 
женого антифашист спрямування. 
Чільними представниками поезії 
Опору були О. Жупанчич — автор 
поетичного маніфесту Опору «Зна¬ 
єш, поете, обов’язок свій?», поети- 
партизани Матей Бор, К. Дестов- 
ник-Каюх,Т.^Селишкар, Е^Коцбек, 
Й. Удович, Й. Яворшек, Й. Шміт, 
П. Левець, І. Минатті, Ц. Злобець 

та ін. Тема нар.-визвольної бороть¬ 
би, соціальних перетворень у краї¬ 
ні є провідною і в їхній повоєнній 
творчості і в творах прозаїків і 
драматургів Ю. Козака, М. Кран¬ 
ця, Ц. Кос.чача, А. Інголича, І. 
Потрча, І. Копривця, Б. Зупан- 
чича. Посилення психологічного 
аналізу притаманне поетичним 
творам Я. Менарта, Л. Кракара, 
Т. Павчека, К. Ковича, Т. Шала- 
муна, Г. Стрниши, прозовим — М. 
Михелич, М. Маленшек, Н. Край- 
гер, А. Хинга, П. Зидара, В. Кав- 
чича, драматичним — П. Козака, 
Д. Смоле, П. Божича. У галузі 
критики й літературознавства по¬ 
ряд з представниками старшого 
покоління А. Слодняком, М. Бор- 
шник, Б. Крефтом^ плідно працю¬ 
ють Б. Патерну, Й. Кору за, Ф. 
Задравець, М. Кмецл, А. Сказа, 
X. Глушич. 
Традицію ^ українознавчих інтере¬ 
сів після Й. Абрама та ін. успішно 
продовжували і продовжують мит¬ 
ці й дослідники Ф. Бевк, Т. Селиш- 
кар, Ф. Безлай, Б. Борко, Р. Бор- 
дон, Я. Модер, С. Шалі, Ф. До- 
бровольць, Ф. Вурник, А. Глазер. 
У їхньому доробку — переклади й 
розвідки про творчість Т. Шевчен¬ 
ка, І. Франка, Марка Вовчка, Лесі 
Українки та ін. У післявоєнний 
час чимало зроблено в справі по¬ 
пуляризації словен. л-ри на Украї¬ 
ні такими перекладачами й дослід¬ 
никами, як А. Малишко, Д. Пав- 
личко, Д. Паламарчук, Р. Лубків- 
ський, А. Горецький. І. Ющук, В. 
Гримич. 
На тер. С. в 1 ст. до н. е.— 4 ст. 
н. е. існували давньоримські 
міста (Емона, тепер Любляна; 
Петовіо, тепер Птуй) з укріплення¬ 
ми, храмами, акведуками. Від 
середньовіччя на тер. С. зберігся 
ряд церков у романському (церква 
в Стічне, 1136—56) та готичному 
(церква в Птує, 1260—70, церква 
на Птуйській горі, поч. 15 ст.) 
стилях. У 15—16 ст. в архітекту¬ 
рі С. (різьблені олтарі, рельєфні 
епітафії) проявилися риси Від¬ 
родження. В 17—18 ст. пошири¬ 
лося барокко, що найповніше про¬ 
явилось у буд-ві церков (свято¬ 
го Якоба, 1613—15; Урсулинська 
церква в Любляні, 1718—26), ра¬ 
туш, палаців, фонтанів (фонтан 
Ф. Робби в Любляні, 1751) тощо. 
В кін. 19 — на поч. 20 ст. в твор¬ 
чості архітекторів Й. Плечника, 
І. Вурника, В. Шубиця викори¬ 
стовувалися нац. традиції, а та¬ 
кож мотиви античної архітектури; 
на поч. 20 ст. споруджували бу¬ 
динки в стилі «модерн». Після 
1945 будуються нові міста з віль¬ 
ним плануванням, пром. райони, 
житл. комплекси, громад, центри 
тощо; провадиться реконструкція 
міст (Любляна, примор. курорти 
Копер і Пиран). У нар. зодчестві 
примор. областей переважають 
кам. будинки, криті черепицею і 
шифером, у східних і приальпій- 
ських — дерев’яні й глинобитні, 
криті соломою і гонтом. Вхідні 
галереї в пн. районах оздобле¬ 
но різьбленням. 
На тер. С. знайдено фігурки з 
кістки доби палеоліту, керамічні 
посудини з орнаментом доби нео¬ 
літу (4—3-є тис. до н. е.). Від до¬ 
би бронзи (кін. з — поч. 1-го тис. 
до н. е.) збереглися статуетки з 

бронзи, худож. оздоблена зброя 
тощо, в слов’ян. НеіфОПОЛЯХ 9— 
12 ст. знайдено срібні ювелірні 
вироби, з гравіруванням, емал¬ 
лю. В 12—13 ст. церкви прикра¬ 
шалися різьбленням і рельєфа¬ 
ми на камені, в 15 ст.— розпи¬ 
сом (розписи Янеза Люблянсько- 
го в Високо, 1443, та Муляві, 
1456). Євангельські сюжети трак¬ 
тувалися як сцени з сел. життя. 
В 14 ст. з’явилася дерев’яна 
скульптура («Богоматір», церква 
в Сольчаві). В 16 ст. розписи цер¬ 
ков характеризуються появою жан¬ 
рових деталей, намаганням худож¬ 
ників передати перспективу (роз¬ 
писи церков у Крижній Горі, 
1502, й Светі-Приможі-над-Камни- 
ком, 1504, бл. 1520). Виникає 
портретний і світський декоратив¬ 
ний живопис (плафон «Нової гро- 
фії» в Целе, бл. 1600). У 18 ст. 
церкви оздоблювали статуями, ліп¬ 
ленням, розписом (композиції 
скульптора Ф. Робби). Для живопи¬ 
су того часу характерні настінні 
розписи й вівтарні картини Ф. 
Єловшека, В. Метцінгера, Ф. Бер- 
ганта, який писав також портрети 
й жанрові картини. Поширилися 
вироби з металу, дерева, кераміки. 
В кін. 18 — 1-й пол. 19 ст. рисами 
класицизму й романтизму позна¬ 
чені малюнки Ф. Кавч^ича, пейзажі 
Л. Янші, портрети Й. Томинця. 
Велику роль у розвитку мист. С. 
19 ст. відіграли твори скульпторів 
А. Гангля та І. Зайця, пейзажі 
А. Карингера, жанрові картини Ю. 
та Я. Шубиців, особливо — відо¬ 
мого педагога А. Ажбе. В його 
школі навчалися художники ім¬ 
пресіоністичного напряму І. Гро- 
хар, М. Яма, X. Смрекар та ін. 
Серед митців поч. 20 ст.— живо¬ 
писці Ф. Тратник, В. Пилон, Ф. 
і Т. Краль, 30-х рр.— живописці 
Г. Кос, Ф. Михелич, скульптори 
Ф. Бернекер, Л. Долинар. Під час 
2-ї світової війни художники С. 
свої твори присвятили темі 
партизанської війни. Після 1945 
поширилися різні модерністські 
напрями (скульптор Я. Савиншек, 
живописець Я. Берник), однак 
провідна роль належить прогре¬ 
сивним тенденціям (скульптори 
Л. Долинар, брати Калин, живо¬ 
писці Г. Кос, Б. Якац, С. Пенгов 
та ін.). Серед видів декор.-ужит¬ 
кового мист. поширені вітраж, 
кераміка, різьблення, аплікація на 
шкірі тощо. 
Для нар. пісень С. характерні діа¬ 
тоніка, переважання мажору, пе¬ 
ремінні метри, багатоголосся. Про- 
фес. муз. мистецтво розвивалось 
у монастирях (12—14 ст.), в 15 ст. 
при церквах утворювалися спі¬ 
вацькі школи. Серед перших ком¬ 
позиторів — Я. Галлус (культові 
і світські багатоголосі твори). У 
18 ст. муз. центром стає Любля¬ 
на, де 1701 засн. Філармонічну 
академію (з 1794 — Філармонічне 
т-во, при ньому з 1816 — муз. 
класи, згодом перетворені на муз. 
школу), з 1765 — Становий театр. 
Авторами перших опер були Я. 
Зупан («Белин», 1780, не пост.), 
Я. Новак («Фігаро», 1790). У се¬ 
ред. 19 ст. у музиці С. утвердився 
нац. романтичний стиль (Ю. Флей- 
шман, М. Вилхар, Г. і К. Маше- 
ки). Розвиткові муз. мистецтва 
сприяло муз. т-во «Глазбена ма- 
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тиця»(1872, Любляна), яке відкри¬ 
ло муз. школу, організувало хор, 
симф. оркестр. У 1892 в Любляні 
відкрито Словенський театр, в яко¬ 
му оуло поставлено нац. опери і 
оперети Ф. Гербича, Б. Іпавеця, 
А. Ферстера, Р. Савіна, Г. Крека, 
Е. Адамича, А. Лайовиця; в 1919 
створено консерваторію (з 1924 — 
Державна консерваторія, з 1939 
— Академія музики). Музично- 
історичний інститут (1934), фі¬ 
лармонію (1936—41). Серед ком¬ 
позиторів 20—30-х рр. — М. Ко- 
гой, С. Остерць (основоположник 
сучас. композиторської школи), 
Б. Арнич, М. Бравничар, М. Ко¬ 
зина. Створено Словенську філар¬ 
монію (1947; з симф. оркестром і 
хором), хор і естрадний оркестр 
при Люблянському радіо і теле¬ 
баченні, Ін-т музикознавства при 
Люблянському ун-ті. Серед сучас. 
музикантів — композитори Д. Шва- 
ра, П. Рамовш, І. Петрич; дириген¬ 
ти С. Хубад, Д. Жебре; піаністи 
і композитори Д. Томишич, М. Ли- 
повшек; скрипаль І. Озим; співа¬ 
ки Р. Францл, Л. Корошець; спі¬ 
вачка В. Буковець (гастролювала 
в СРСР, у т. ч. в Києві). 
Перші театр, вистави в С.— шкіль¬ 
на драма і містерії нім. та латин¬ 
ською мовами, показані в 17 ст. З 
1721 в м. Шкоф’я-Лока грали мі¬ 
стерії монаха Ромуальда (Л. Ма- 
рушича) словенською мовою. Світ¬ 
ський театр виник у 1-й пол. 
17 ст. (нім. та італ. пересувні тру¬ 
пи). В 1765 в Любляні було від¬ 
крито перший постійний театр — 
Становий театр (з 1862 — Держав¬ 
ний), в якому австр. та нім. акто¬ 
ри грали вистави за п’єсами А. 
Іффланда, А. Коцебу та ін., з 
поч. 19 ст.— Ф. Шіллера. В 1789 
тут було поставлено першу сло¬ 
венську п’єсу А. Лінхарта чМиц- 
ка — дочка жупана». В 2-й пол. 
19 ст. в цьому театрі грали вистави 
аматори Словенського товариства. 
В 1867 засн. Театр, товариство, яке 
ставило вистави переважно за тво 
рами словенських драматургів 
(І. Борштник, Ф. Целестин та ін.). 
При Театральному т-ві діяла драм, 
школа. Театр, вистави словенською 
мовою здійснювали також аматор¬ 
ські гуртки Марибора, Целе, Го- 
риці. Нового Места. В 1892—1914 
в Любляні діяв Словенський держ. 
театр — перший профес. театр С., 
в якому широко йшли п’єси нац. 
авторів (І. Цанкар, Е. Кристан, 
Ф. Фінжгар) і класичної драма¬ 
тургії (Шекспір, Ібсен, Гауптман. 
Л. Толстой). У складі трупи — 
режисери І. Борштник, Р. Інеман, 
актори X. Нучич, М. Скрбиншек, 
А. Веровшек, 3. Борштник-Звона- 
р’єва, М. Данилова. В 1912—14 
колектив зазнав цензурних утисків, 
а з початком 1-ї світової війни при¬ 
пинив діяльність. Поновив твор¬ 
чу роботу 1919. Театр очолив поет 
і драматург П. Голі я. В складі 
трупи — режисер О. Шест, актори 
І. Левар, М. Вера, М. Скрбин¬ 
шек, 3. Рогож. Велике значення 
для становлення профес. театру 
в С. мала діяльність видатних 
югосл. режисерів Б. Ступиці (по¬ 
ставив ч:Дядько Мароє» Држича, 
«Школу дружин» Мольєра) та Б. 
Гавелли (здійснив вистави трило¬ 
гії КрлежичПани Глембаєви», «Лє- 
да> та «В агонії» і творів Шекспі- 

ра «Гамлет» і «Річард ПІ»). Під 
час 2-ї світової війни театри при¬ 
пинили діяльність. Утворювалися 
трупи при партизанських об’єд¬ 
наннях, драматург М. Бор ство¬ 
рив п’єси про шдпільників-кому- 
ністів. Після визволення країни 
від фашист, окупантів поновив 
діяльність Словенський націона¬ 
льний театр у Любляні, в якому 
створено драм, і оперну трупи 
(гастролював 1969 в СРСР). У 
репертуарі — сучас. нац. драма¬ 
тургія, п’єси А. Чехова, М. Горь- 
кого. В цьому театрі 1974 рад. 
режисер А. Гончаров поставив 
«Діти Ванюшина» С. Найдьонова. 
В Любляні діють Експерименталь¬ 
ний (з 1956), дитячий та лялькові 
театри, Академія театр, мистецтва 
(з 1945), Словенський театр, музей 
(видає з 1965 «Документи Словен¬ 
ського театрального музею»). По¬ 
пулярні в С. щорічні театр, фести¬ 
валі — Дубровницькі літні ігри і 
Белградський інтернац. театр, фе¬ 
стиваль (БІТ ЕФ). 
Літ.: Алешина Л. С., Яворская Н. В. 
Искусство Югос лавин. М., 1966; 
Солнцева Л. Театр народов Югославии. 
В кн.: История заііадноевропейского 
театра, т. 6. М., 1974. 

В. І. Євгнтов (державний лад), 
М. Д. Пістун (господарство)| 

В. І. Гримич (література). 
/. Г. ҐІосудовська (театр). 

СЛОВЕНСЬКА МОВА — мова 
словенців. Належить до пд. під¬ 
групи слов'янських мов індоєвроп. 
сім’ї. У С. м. є 7 груп діалектів. 
Характерні риси С. м. у фонетиці: 
розрізнювання під наголосом ко¬ 
ротких і довгих, відкритих і за¬ 
критих голосних, відсутність про¬ 
тиставлення приголосних за твер¬ 
дістю — м’якістю. Наголос експі¬ 
раторний і музичний, рухомий, у 
морфології: збереглися двоїна, 
плюсквамперфект і супін, втраче¬ 
но аорист та імперфект, кличну 
форму. Найдавніша пам’ятка — 
Брижинські (Фрейзінгенські) 
уривки (кін. 10 — поч. 11 ст.). Су¬ 
часна літ. С. м. остаточно склалась 
наприкінці 19 ст. Між розмовними 
варіантами сучасної літ. С. м. є 
значні тер. відмінності. Алфавіт — 
на основі латинського. Про л-ру 
С. м. див. Словенія, Югославія, 
розділ Література. 
Літ.: Плотникова О. С. Словенский 
язьїк. В кн.: Славянг.кие язьїки. М., 
1977. В. Т. Коломієиь. 

СЛОВЕНЦІ (хорутани, каранта- 
ни, вінди, в рос. літературі 19 ст. 
— словінці) — нація, основне на¬ 
селення Словенії (Югославія). Жи¬ 
вуть також в Італії, Австрії, Угор¬ 
щині, США. Заг. чисельність С.— 
2,15 млн. чол. (1980, оцінка). Го¬ 
ворять словенською мовою. Біль¬ 
шість віруючих С.— католики, є 
протестанти і православні. Пред¬ 
ки сучас. С. в 6—7 ст. займали 
значні території в бас. серед, те¬ 
чії Дунаю, Паннонській низовині, 
Сх. Альпах (Карантанія), При¬ 
мор’ї. У 8 ст. С. Карантанії потра¬ 
пили в залежність від германців. 
З 13 ст. значна частина словен¬ 
ських земель перебувала в складі 
Австрії (з 1867 — Австро-Угорщи¬ 
на). В 1918 утворилося Королівст¬ 
во сербів, хорватів і словенців 
(з 1929 — Югославія). Формуван¬ 
ня С. в націю завершилось у 1-й 
пол. 20 ст. Осн. заняття С.— зем¬ 
леробство, тваринництво, ремесла. 

значна частина працює в пром-сті. 
Докладніше про історію, г-во, 
культуру С. див. Словенія, Юго¬ 
славія. 
СЛОВЕСНИЙ НАГОЛОС — 
1) Різновид наголосу, виділення 
складу в слові посиленням артику¬ 
ляції, збільшенням тривалості та 
зміною висоти голосового тону, 
у фонетичному плані розрізняють 
С. н.: за силою видихування — си¬ 
ловий (динамічний, експіраторний, 
або видиховий), за висотою тону — 
музикальний (музичний, мелодич¬ 
ний, тонічний, або тоновий), за 
тривалістю звука — кількісний 
(довготний, або квантитативний). 
У морфологіч. плані залежно від 
фіксації на якомусь складі слова 
розрізняють С. н. постійний (зв’я- 
зайий, стійкий, або фіксований) і 
вільний (нефіксований), а за мож¬ 
ливістю переходу з одного складу 
на інший — сталий (нерухомий) і 
рухомий. У багатоскладових, пе¬ 
редусім у складних словах, крім 
головного наголосу, є ще й побіч¬ 
ний. другорядний (правобереж¬ 
ний). У фонологічному плані С. 
н. виконує змісто- й формороз- 
різнювальну (замок — замок, ру¬ 
ки — руки), кульмінативну (за¬ 
безпечує єдність слова) та ін. 
функції. 2) Знак, яким переда¬ 
ють С. н. на письмі 

Т С. Міщенко. 
СЛОВЕЧНА — річка в межах Жи¬ 
томир. обл. УРСР і Гом. обл. 
БРСР, права притока Прип’яті 
(бас. Дніпра). Довж. 158 км, пло¬ 
ща бас. 2670 км^. Бере початок на 
пн. схилах Овруцького кряжа, 
нижче долина річки заболочена, 
річище звивисте. Живлення міша¬ 
не, переважно снігове. Використо¬ 
вують для тех. і побутового водо¬ 
постачання, зрошування культур, 
пасовищ, а також як водоприймач 
осушувальних систем. 
СЛОВНЙК — зібрання слів 
(рідше частин слів — морфем, 
іноді словосполучень), розміщених 
в алфавітному, гніздовому, тема¬ 
тичному чи ін. порядку з зумов¬ 
леною типом С. інформацією про 
кожну подану одиницю. Вміщую¬ 
чи різноманітну інформацію, що 
відбиває стан науково-тех. й куль¬ 
тур. розвитку, а, отже, й рівень 
знань, якими володіє суспільство 
в певну епоху, С. відіграють важ¬ 
ливу роль у духовній культурі на¬ 
роду, сприяючи унорї^ванню й 
уніфікації мовних засобів, підне¬ 
сенню культури мови. Залежно 
від складу лексичного матеріалу 
й способу його опрацювання роз¬ 
різняють С. енциклопедичні (див. 
Енциклопедія) й філологічні (або 
загальномовні). Філологічні (за- 
гальномовні) С. мають кілька 
осн. типів і багато різновидів, але 
об’єктом описування в них є слово. 
Залежно від типу й характеру 
загальномовного С., конкретне сло¬ 
во в ньому розглядається в одному 
або в кількох аспектах: з погляду 
походження (етимологічний С.), 
в діахронічному плані (істор. С.), 
з погляду правильності написання, 
наголошення й вимови слова (С. 
орфографічні, С. вимови й наго¬ 
лосу), з’ясування семантики слова, 
стилістичного використання й гра¬ 
матичного оформлення (тлумачні 
С.). С. відомі з давніх давен (див. 
Лексикографія). У сх. слов’ян 



До ст. Сахновська О. Б. 

1. Ілюстрація до драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». 1929. 

2. Ілюстрація до комедії М. В. Гоголя «Ревізор». 1930. 

3. Т. Г. Шевченко. 1934. 
4. Жінка в громадянській вшні. З серії «Жінка в революції». 1930—32. 

5. Ковальський цех. З серії «Донбас. 

Краматорський металургійний завод». 1935—36. 

Всі — гравюри на дереві. 
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лержа&нв бидааниитьо 
України 

До ст. Страхов А. Й. 

1. Плакат з серії «Абетка революції». 1922. 

2. Плакат «Дніпрельстан збудовано». 1932. 

3. Видавнича марка. 1922. 

4. Ескіз Тріумфальної арки на честь Першої Кінної армії 
в Катеринославі (тепер Дніпропетровськ). 1920. Реконструк¬ 
ція автора. 

5. Обкладинка до серії брошур «Ленінська бібліотека». 1924. 

6. Погруддя Т. Г. Шевченка. Гіпс. 1933. Харківський художній 
музей. 

7. Обкладинка до роману ф. Купера «Слідогляд». 1928. 

8. Обкладинка до твору Г. У. Лонгфелло «Пісня про Гайа- 
вату». 1923. 

9. Обкладинка до «Роману міжгір’я» Івана Ле. 1933. 

10. Статуя до пам’ятника М. І. Глинці в Запоріжжі. Бронза. 
1956. 
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Р.ЛДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 



перші рукописні словнички, в яких 
пояснювався зміст невідомих чи 
малозрозумілих слів, відомі з 
13 ст. у 16 — на поч. 17 ст. з’яви¬ 
лися перші друковані словники 
Л. Зизанія (1596) і П. Беринди 
(1627), які стали прообразом сучас. 
філологічних С. Філологічні С. 
бувають одномовні, двомовні та 
багатомовні. Серед одномовних 
найважливіше місце відводиться 
тлумачним С., які поряд із роз¬ 
криттям значення слів показують 
і граматичні, стилістичні та ін. 
особливості їх функціонування. 
Іноді в тлумачних С. подаються 
й короткі етимологічні довідки, 
відомості про першу фіксацію сло¬ 
ва в лексикографічних джерелах 
тощо. Об’єктом описування в та¬ 
ких С. є здебільшого лексика літ. 
мови, наводяться також найужи¬ 
ваніші діалектизми й професіо- 
налізми, окремі жаргонізми. Слов¬ 
никовими працями такого типу є, 
зокрема, сучасні тлумачні словни¬ 
ки сх.-слов’ян, мов: «Словарь сов- 
ременного русского литературного 
язьїка» (т. 1—17. М.—Л., 1950— 
65; Ленінська премія, 1970), чСлов- 
ник української мови» (т. 1—11. 
К., 1970—80), «Тлумачальньї слоу- 
нік беларускай мовьі» (т. 1—4. 
Мінск, 1977—80). Своєрідними 
різновидами тлумачного С. є та¬ 
кож С. мови письменника (чСлов¬ 
ник мови Шевченка», т. 1—2. К., 
1964; чСловник мови творів Г. 
Квітки-Основ’яненка», т. 1—3. X., 
1978—79), історичні (чСловник 
староукраїнської мови XIV—XV 
ст.», т. 1—2. К., 1977—78; премія 
ім. І. Я. Франка АН УРСР, 1980; 
«Історичний словник українського 
язика», т. 1, зошити 1—2, 1930— 
32); діалектні, або обласні (А. А. 
Москаленко чСловник діалектиз¬ 
мів українських говірок Одеської 
області», 1958; В. С. Ващенко 
«Словник полтавських говорів», 
вип. 1, 1960; П. С. Лисенко «Слов¬ 
ник поліських говорів», 1974, та 
ін.), фразеологічні, крилатих слів 
або виразів, ідіом (Н. О. Батюк 
«Фразеологічний словник», 1966; 
А. П. Коваль, В. В. Копті лов 
«Крилаті вислови в українській 
літературній мові», 1975, та ін.); 
іншомовних слів (чСловник іншо¬ 
мовних слів», 1974), а також спеці¬ 
альні, або термінологічні, С. Бага¬ 
то таких С. видано на Україні за 
рад. часу (особливо в післявоєн¬ 
ний період). Найпоширенішим ти¬ 
пом С., розрахованих на фахівців 
і на широке коло читачів, на Ук¬ 
раїні здавна стали двомовні пе¬ 
рекладні С., в яких реєстрове (за¬ 
головне) слово в різних значеннях 
перекладається відповідниками ін. 
мови (чСловарь української мови» 
за ред. Б. Грінченка, т. 1—4, 
1907—09; «Українсько-російський 
словник», т. 1—6, 1953—63; «Ро¬ 
сійсько-український словник», 
т. 1—З, 1968, Держ. премія УРСР, 
1971). До двомовних перекладних 
С. належить більшість виданих в 
УРСР термінологічних словників 
(«Російсько-український техніч¬ 
ний словник», 1961; «Російсько- 
український сільськогосподарсь¬ 
кий словник», 1963, тощо). Вийшли 
в світ і багатомовні терміноло¬ 
гічні С. (чУкраїнсько-лаТинсько- 
російський медичний словник», 
1960; Є. К. Лазаренко, О. М. 

Винар «Мінералогічний словник. 
Українсько - російсько - англійсь¬ 
кий», 1975). 
На Україні вперше здійснено ви¬ 
дання вітчизняного «Словника 
власних імен людей» (1954, вид. 
5-е, 1976). С. нового для укр. лек¬ 
сикографії типу були «Інверсійний 
словник української мови» (вип. 
1—З, 1971—76), «Частотний слов¬ 
ник сучасної української худож¬ 
ньої прози» (т. 1—2, 1981), А. А. 
Бурячок, І. І. Гурин «Словник 
українських рим» (1979), 1. Т. 
Яценко «Морфемний аналіз. Слов¬ 
ник-довідник» (т. 1—2, 1980—81). 
Важливу культурно-осв. роль ві¬ 
діграють С., що описують слово в 
аспекті його нормативного функ¬ 
ціонування: орфографічні («Ор¬ 
фографічний словник української 
мови», 1975; С. І. Головащук 
«Словник-довідник з правопису», 
1979); наголосу й орфоепії (М. І. 
Погрібний «Словник наголосів», 
1959; «Українська літературна ви¬ 
мова і наголос. Словник-довідник», 
1973) або показують відношення 
і зв’язки між словами; С. синоні¬ 
мів (П. М. Деркач «Короткий слов¬ 
ник синонімів української мови», 
1960; В. С. Ващенко «Синоніміч¬ 
ний словник-мінімум української 
мови», 1972), антонімів, паронімів, 
омонімів, словосполучень тощо. 
Літ.: Головащук С. І. Перекладні 
словники і принципи їх укладання. 
К., 1976; Горецький П. Й. Історія ук¬ 
раїнської лексикографії. К., 1963; 
Паламарчук Л. С. Тлумачний словник 
української мови в колі слов’янських 
словників цього типу. К., 1973; Слово 
і фразеологізм у словнику. К., 1980; 
Словари. изданньїе в СССР. М., 
1966. Л. С. Паламарчук. 

СЛОВНИКбВИЙ СКЛАД мб- 
ви — сукупність усіх СЛІВ, усієї 
лексики якоїсь мови. С. с. м. по¬ 
стійно змінюється, відображсіючи 
безперервний розвиток суспіль¬ 
ства, наук.-тех. прогрес. У С. с. м. 
одні вчені виділяють основний 
словниковий фонд, до якого відно¬ 
сять найстійкіші слова, що най¬ 
менше зазнають змін і є в мові 
базою для утворення нових слів, 
а інші — активні шари лексики 
(активний запас слів, активний 
словник) і пасивні шари лексики 
(пасивний запас, пасивний слов¬ 
ник), куди відносять слова, які 
вживаються рідко або із спец, 
метою, — архаїзми, неологізми, 
термінологію тощо. У розвитку 
С. с. м. постійно відбувається 
два процеси: поповнення його 
новими словами і усунення з ак¬ 
тивного вжитку застарілих слів. 
Напр., за рад. часу внаслідок 
великих революц. перетворень від¬ 
булися величезні зміни в С. с. м. 
всіх народів, з’явилися такі сло¬ 
ва як неп, сільрада, радгосп, удар¬ 
ник, п’ятирічка та ін. Водночас 
звузилася сфера вживання застарі¬ 
лих слів (соха, волость, наймит, гу¬ 
бернатор тощо). У словниковому 
складі укр. мови розрізняють за 
походженням слова, успадковані 
через давньорус. мову від спільно- 
слов’ян. мови-основи, слова, за¬ 
позичені з ін. слов’ян, і неслов’ян. 
мов та новостворені від спільно- 
слов’ян. коренів за допомогою 
різних способів словотвору. До 
нього в різні часи з неоднаковою 
інтенсивністю входили старосло¬ 
в’янізми, діалектизми, інтернаціо- 

налізми тощо. Протягом істор. 
розвитку мови її словниковий 
склад дедалі ускладнюється, зро¬ 
стає кількісно, в ньому виділя¬ 
ються все нові шари. С. с. м. фік¬ 
сується в різноманітних словниках. 
Літ.: Сучасна українська літературна 
мова. Лексика і фразеологія. К., 
197^ А. П. Могила. 
СЛОВО — найважливіша струк¬ 
турно-семантична одиниця мови, 
яка служить для називання пред¬ 
метів, процесів і властивостей. С.— 
складна єдність звукового знака 
й значення. У С. закріплюються 
результати пізнавальної діяль¬ 
ності людей, без С. неможливе 
вираження (див. Номінація в мо¬ 
вознавстві) й передача понять та 
уявлень. Значення С. виступає 
як узагальнене відображення по¬ 
значу ваного ним об’єкта, в ньому 
відображається діалектичне спів¬ 
відношення загального й одинично¬ 
го, постійного й змінного, у струк¬ 
турному відношенні С. складаєть¬ 
ся з морфем, від яких відрізня¬ 
ється самостійністю і вільним від¬ 
творенням у мовленні, і становить 
будівельний матеріал для речення. 
С. має фонетичні ознаки {наголос 
та ін.), морфологічні (єдність 
структурної оформленості) та се¬ 
мантичні (значення). Поєднуючи 
в собі лексичне й граматичні зна¬ 
чення, С. належить до певної ча¬ 
стини мови. С. поділяються на 
повнозначні, які мають лексичне 
значення, доповнене граматичними, 
і на службові слова. У багатьох С. 
поєднується кілька значень (див. 
Полісемія), кожне з яких визна¬ 
чається з контексту. Див. також 
Відмінювання, Дієвідмінювання, 
Словозміна, Словотвір. 
Літ.: Сучасна українська літературна 
мова. Лексика і фразеологія. К., 
1973; Виноградов В. В. Лексикология 
и лексикография. Избранньїе трудьі. 
М., 1977. Л. П. Могила. 
«СЛоВО» — громадсько-політич¬ 
на й літературна газета, орган 
<москвофілів>. Виходила 1861— 
87 у Львові. Редагували газету Б. 
Дідицький (до 1871) та В. Пло- 
щанський (з 1871). Друкувалася 
<язичіем>. Орієнтувалась на рос. 
царизм і реакц. течії рос. куль¬ 
тури, виступала проти боротьби 
за соціальне й нац. визволення 
Сх. Галичини, проти розвитку 
укр. мови й культури на зх.-укр. 
землях. У «С.» друкувалися істор. 
і критичні праці Я. Головацького, 
П. Петрушевича, В. Ружицького 
та ін. М. Г. Чернишевський у стат¬ 
ті «Національна безтактність» кри¬ 
тикував реакц. політичні й літ. 
тенденції газети. 
«СЛбВО о ПОЛК^ ІГОРЕВІМ» 
— пам’ятка літератури Київської 
Русі, лірико-епічна розповідь про 
похід новгород-сіверського князя 
Ігоря Святославича на половців 
у квітні — травні 1185. На думку 
більшості дослідників, «Слово» на¬ 
писане не пізніше 1187. Б. О. Риба- 
ков обгрунтував гіпотезу про ав¬ 
торство київського боярина Петра 
Бориславича. Як можливі автори 
називалися і книжник з Галича 
Тимофій, співець Митуса, учас¬ 
ники походу Ігоря Біловолод Про- 
сович і Ольстин Олексич. У за¬ 
співі «Слова» автор говорить, що 
присвячує твір дійсним подіям 
і не наслідуватиме поетичних ви¬ 
мислів Бояна. Далі йдеться про 
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підготовку до походу, першу пе¬ 
ремогу чхоробрих русичів» та по¬ 
разку їх наступного дня у битві 
на р. Каялі. Невдачу автор пояс¬ 
нює відсутністю єдності дій окре¬ 
мих князівств. Прославляється 
київський князь Святослав Все¬ 
володович як виразник ідеї єднан¬ 
ня всіх земель Русі для боротьби 
проти спільного ворога. Заключна 
частина твору —плач Ярославни — 
дружини Ігоря, дочки Ярослава 
Осмомисла; опис втечі і по¬ 
вернення Ігоря з половецького по¬ 
лону, проголошення слави захис¬ 
никам батьківщини. чСуть пое¬ 
ми — заклик руських князів до 
єднання якраз перед навалою 
власне монгольських полчищ», — 
писав К. Маркс (Маркс К. і Ен¬ 
гельс Ф. Твори, т. 29, с. 16). Жанр 
чСлова» перші видавці визначили 
як героїчну пісню, пізніші дослід¬ 
ники умовно назвали твір поемою. 
Віднесення ч Слова» до поезії 
зумовлюється поетичністю його 
метафор і порівнянь, ритмічною 
будовою значної частини тексту, 
багатою символікою. 
В руслі нар.-поетичних традицій 
оспівуються сили природи, широ¬ 
ко використовуються мотиви дав¬ 
ньої слов’ян, міфології. Творчо 
використавши як фольклорні, так 
і книжно-літ. образи, автор ство¬ 
рив цілком оригінальний твір; 
один з шедеврів світової культу¬ 
ри. Список чСлова», виконаний у 
16 ст., придбав О. Мусін-Пуш- 
кін бл. 1787 у спасо-ярославсько¬ 
го архімандрита, вихованця Київ¬ 
ської академії Іоїля Биковського, 
1812 список згорів під час пожежі 
Москви. Нині текст відомий за 
рукописною копією цього списка 
і його публікацією 1800 (підготу¬ 
вали до друку О. Мусін-Пушкін, 
М. Бантиги-Каменський, О. Ма- 
линовський). Переспіви окремих 
частин чСлова» укр. мовою зро¬ 
били М. Шашкевич, Т. Шевченко, 
повного тексту — М. Максимо¬ 
вич, С. Руданський, Є. Гребінка, 
Ю. Федькович, І. Франко, П. Мир¬ 
ний, М. Чернявський, В. Щу- 
рат, В. Свідзінський, М. Риль¬ 
ський, Н. Забіла, О. Ковален¬ 
ко та ін. Значний внесок у ви¬ 
вчення чСлова» зробили україн¬ 
ські дослідники М. Максимо¬ 
вич, І. Вагилевич, І. Франко, О. 
Огоновський, В. Перетц, С. Ма- 
слов, М. Грунський, О. Назарев- 
ський, Л. Булаховський, В. Мики- 
тась, Л. Махновець, В. Франчук, 
В. Німчук та ін. На тему чСло¬ 
ва» О. Бородін написав оперу 
чКнязь Ігор», М. Лисенко — музи¬ 
ку до чПлачу Ярославни». Мотиви 
й образи чСлова» використовують 
також рад. письменники і митці. 
Широко відзначалися 750-річчя 
чСлова», 150 і 175-річчя його пер¬ 
шої публікації. Іл. див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 144—145. 
Видання: Слово о полку Игореве. 
М.— Л.. 1950; Слово о полку Ігоревім. 
К., 1955; «Слово о пльку Игорев*» та 
його поетичні переклади І переспіви. 
К., 1967. 
Літ.: Потебня А. Слово о полку Иго¬ 
реве. X., 1914; Перетц В. М. Слово 
о полку Ігоревім. К., 1926; Грунський 
М. К. Слово о полку Ігоревім. X., 
1931; Орлов А. С. Слово о полку Иго¬ 
реве. М.—Л., 1946; Слово о полку 
Игореве — памятник XII века. Сб. 
статей. М. —Л., 1962; Білецький О. І. 
Слово о полку Ігоревім. В кн.: Білець¬ 

кий О. Зібрання праць, т. 1. К., 1965; 
Рьібаков Б. А. Русские летописцьі и 
автор «Слова о полку Игореве». М., 
1972; «Слово о полку Игореве» и па- 
мятники древнерусской литературм. 
Л., 1976: Лихачев Д. С. «Слово о пол¬ 
ку Игореве» и культура его времени. 
Л., 1978; Білодід 1. К. «Слово о полку 
Ігоревім» — високий зразок словесно- 
художньої творчості давньоруського 
народу СПІЛЬНОГО предка російсько 
го, українського і білоруського наро¬ 
дів. в кн.: Білодід І. К. Києво-Мо- 
гилянська академія в історії східно¬ 
слов’янських літературних мов. К., 
1979; Робинсон А. Н. Литература 
Древней Руси в литепатурном процес- 
се средневековья XI—XIII вв. М., 
1980; Яценко В І Князь Ігор у «Сло¬ 
ві о полку Ігоревім» В кн.: Київська 
Русь: культура, традиції. К., 1982; 
Виноградова В. Л. Словарь-справоч- 
ник «Слова о полку Игореве», в. 1 — 
5. М.—Л., 1965—78. Я. Д. Ісаевич. 

«слово ПРО ЗАКОН І благо¬ 
дать* — видатна пам’ятка цер¬ 
ковно-ораторського мистецтва Ки¬ 
ївської Русі. Написане і виголо¬ 
шене між 1037 і 1043, ймовірно, 
на честь відкриття Софійського 
собору в Києві. Авторство при¬ 
писують першому київському ми¬ 
трополитові з руських Іларіону. 
У високохудожній образній формі 
автор доводить перевагу християн¬ 
ства (чблагодать») над чзаконом» 
Старого завіту, відстоює рівно¬ 
правність усіх народів, заперечує 
реліг., культурну та політ, експан¬ 
сію Візантії супроти Русі, відзна¬ 
чає велич руського народу і русь¬ 
кої землі, уславлює «благородного 
од благородних» київ, князя Воло¬ 
димира Святославича, який прий¬ 
няв християнство за власним 
переконанням. Гідним його спад¬ 
коємцем став син Георгій — Яро¬ 
слав Мудрий, який обновив «слав¬ 
ний град» Київ, збудував тут 
«храм премудрості» — Софійсь¬ 
кий собор. О. В. Мишанич. 
СЛОВОЗМІНА — утворення того 
чи іншого ряду граматичних форм 
або системи граматичних форм 
того самого слова (тобто його па¬ 
радигми). Система форм слова, 
якими виражаються його зв’язки 
з ін. словами в словосполученні й 
реченні, визначає спосіб зміни 
частин мови (напр., в іменників — 
відмінювання за відмінками й 
числами, у прикметників — за від¬ 
мінками, родами й числами, у 
дієслів — дієвідмінювання за 
особами, числами, часами й спосо¬ 
бами). Граматичні значення С. 
можуть виражатися синтетичними 
формами (пишу, пишеш) та ана¬ 
літичними (буду писати). При С. 
слово зберігає лексичне значення, 
змінюючи граматичне. Кожна мо¬ 
ва має специфічні особливості 
С., якими відрізняється від ін. 
мов (напр., в укр. мові вживається 
клична форма, якої немає в росій¬ 
ській). А. П. Могила. 
СЛОВОСПОЛ>^ЧЕННЯ — син¬ 
таксична одиниця мови, що ут¬ 
ворюється з двох або більше пов¬ 
нозначних слів за однією з власти¬ 
вих даній мові синтаксичних моде¬ 
лей і є компонентом синтаксичної 
структури речення. С., як і слово, 
є носієм певного змісту (виконує 
функцію номінації). Моделі С. 
характеризують специфіку син¬ 
таксичної будови мови. За харак¬ 
тером синтаксичних зв’язків між 
їхніми членами розрізняють С. з 
сурядним зв'язком і з підрядним 

зв'язком (серед останніх є С., ут¬ 
ворені на основі узгодження, керу¬ 
вання й прилягання). За граматич¬ 
но панівним словом С. бувають 
іменникові («ясна зоря», «пісня 
про героя»), дієслівні («будувати 
МІСТО», «стояти нерухомо»), при¬ 
слівникові («дуже тихо») тощо. 
Виділяють також С. вільні й фра¬ 
зеологічні («набити руку»). 

Т. Б. Лукінова. 
СЛОВОТВІР — 1) Розділ мово¬ 
знавства, що вивчає творення но¬ 
вих слів на основі наявних уже 
в словниковому складі мови назв, 
які семантично мотивують похід¬ 
ні утворення. Деякі мовознавці 
включають С. до складу морфоло¬ 
гії, інші вважають його розділом 
лексикології. 2) Творення слів за 
певними моделями, що існують у 
даній мові. С. відбувається за ра¬ 
хунок наявних у мові ресурсів 
різними способами: суфіксації (сі¬ 
но — сінаж); префіксації (ліс — 
праліс); мішаним префіксально-су¬ 
фіксальним способом (ліс — про¬ 
лісок); ад’єктивації; творення 
іменників прикметникової відміни, 
мотивованих прикметниками та 
дієприкметниками (хворий видз^- 
жав, виступив завідуючий відді¬ 
лом); різного типу словоскладан¬ 
ням (лісостеп, чорнобривий), зо¬ 
крема утворенням складноскороче- 
них СЛІВ — абревіатур різного ти¬ 
пу: ініціальних, складених з по¬ 
чаткових літер слів (вуз — вищий 
учбовий заклад, загс — запис 
актів громадянського стану), з по¬ 
чаткових частин слів (профком — 
професійний комітет, універмаг — 
універсальний магазин) та інших. 
Літ.: Словотвір сучасної українсь¬ 
кої літературної мови. К., 1979 

Л. Л. Гумецька. 

СЛОВ’ЯНИ — Група споріднених 
за походженням і мовою народів 
Сх., Центр, і Пд. Європи. Заг. 
чисельність слов’янських народів 
на 1980 — понад 282 млн. чол., 
з них росіян — 140 млн., ук¬ 
раїнців — 44,5 млн., білорусів — 
6л. 9,75 млн., поляків — понад 40 
млн., чехів — 10,5 млн., слова¬ 
ків— бл. 5,35 млн., болгар—понад 
8,45 млн., лужичан—0,1 млн., сер¬ 
бів — понад 9,7 млн., хорватів — 
5,55 млн., словенців— 2,15 млн., 
чорногорців — бл. 0,6 млн., маке¬ 
донців — 1,6 млн. чол. Найраніші 
писемні згадки про С. є в антич¬ 
них авторів 1—2 ст. н. е. Плінія 
Старшого, Таціта і Птолемея. 
Ширше висвітлено ранню історію 
С. у творах візант. авторів 6—7 
ст.— Йордана, Прокопія Кеса- 
рійського, Псевдо-Маврикія, Фео- 
філакта Сімокатти, в ранньосе¬ 
редньовічних європ. і араб, хро¬ 
ніках. Питання про найдавнішу 
територію С. ще остаточно не роз¬ 
в’язане. Дослідники прабатьків- 
ртну С. локалізують або між верх, 
і серед. Дніпром і верх. Віслою 
(Л. Нідерле, М. Фасмер, Ф. П. 
Філій, Г. Улашин та ін.), або між 
Дніпром та Одрою (Б. О. Риба- 
ков, П. М. Третьяков, О. Д. 
Удальцов), або між Одрою і Віс¬ 
лою (Ю. Костгиевський, Т. Лер- 
Сплавінський, М. Рудницький). 
В наш час дедалі більшого значен¬ 
ня для розв’язання проблеми етно¬ 
генезу С. набувають археол., лінг¬ 
вістичні та антропол. дані. Архео¬ 
логи генетично пов’язують з пра- 
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слов’янами тшинецьку культуру, 
комарівську культуру бронзового 
віку, чорноліську культуру, ви- 
соцьку культуру і підгірцівську 
(див. Підгірці), а також частково 
лужицьку культуру і поморсько- 
підкльошову 1-го тис. до н. е. в 
басейнах Дніпра, Дністра і верх. 
Вісли. На Пн. Зх. сусідами С. бу¬ 
ли германці, на Пн. Сх. — балти, 
на Сх. і Пд. Сх.— скіфи і сарма- 
ти, на Пд.— фракійці, на Пд. 
Зх. та Зх.— іллірійці та кельти. 
В цьому оточенні на поч. 1-го тис. 
н. е. С. під назвою венедів згадують 
Пліній і Таціт. Вперше в істор. 
джерелах С. під своїм іменем 
згадуються в 6 ст. 
У КІН. 70-х рр. 20 ст. від Верх. 
Придніпров’я і верхів’їв Сейму 
на Пн. Сх. до Дністра і верхів’їв 
Пруту на Пд. Зх. і до верхів’їв 
Вісли на Зх. відкрито характерні 
слов’ян, пам’ятки кін. 4—6 ст. 
н. е., які дають початок ранньо¬ 
середньовічній культурі С. і виз¬ 
начають територію її формування. 
Вона виникла на основі інтеграції 
елементів раніших культур: зару- 
бинецькоі культури, київської, 
частини черняхівськоі культури 
і пгиеворськог культури, що зай¬ 
мали цю саму територію протягом 
усієї 1-ї пол. 1-го тис. н. е. Найпо¬ 
ширенішими назвами слов’ян, 
племінних утворень у 6—7 ст., 
що наводяться у творах Йордана, 
Прокоп ія Кесарійського, Псевдо- 
Маврикія та ін., були склавши 
й анти. Анти, за даними Йордана 
і Прокопія,— це пд.-сх. група С., 
які жили в межиріччі Дніпра і 
Дністра, склавіни — зх. С., які 
заселяли межиріччя Дністра і Ду¬ 
наю до верхів’їв Вісли. В серед. 
1-го тис. н. е. відбувався інтенсив¬ 
ний процес розселення С. на Пд. 
і на Зх. Залишки слов’ян, посе¬ 
лень, городищ і місця поховань 
6—7 ст. виявлено на великій тери¬ 
торії Сх., Центр, і Пд. Європи від 
Придніпров’я до межиріччя Лаби 
і Заале і від Зх. Двіни і Польс. 
Помор’я до Балканського п-ова. 
На нові території С. приносили 
свою характерну матеріальну куль¬ 
туру (чотирикутні напівземлянко- 
ві житла стовпової або зрубної 
конструкції з печами-кам’янками, 
поховання з обрядом трупоспален- 
ня, своєрідні форми ліпного посу¬ 
ду). Осн. заняттям С. у 1-му тис. 
н. е. були землеробство і скотарст¬ 
во. Археол. знахідки свідчать про 
значний розвиток у С. залізообрс^- 
ної справи і ювелірного ремесла. 
З 4 ст. н. е. С. для обробки дерева 
і мергелю використовували примі¬ 
тивні токарні верстати. Панівною 
формою суспільної організації у 
С. була територіальна община, 
яка заступила родову ще в 1-й 
пол. 1-го тис. н. е. В 6—7 ст. у С. 
виникли укріплені поселення, які 
стали екон. і політ, центрами пев¬ 
них племінних об’єднань. У серед. 
1-го тис. н. е. у С. існували племін¬ 
ні орг-ції на чолі з племінними вож¬ 
дями (Бож, Ардагаст, Мусокій 
та ін.), навколо яких групувалася 
племінна знать. 
Писемні, археол. та етногр. дже¬ 
рела розкривають певні риси ре- 
ліг. вірувань давніх С. Вони най¬ 
більше шанували бога блискавки 
і грому, в якому вгадується дав- 
ньорус. Перун. С. поклонялися 

лісовикам, рікам, русалкам, озе¬ 
рам, горам, вогню, сонцю і зір¬ 
кам. Обожнювання сил природи 
становило найважливішу рису дав- 
ньослов’ян. реліг. вірувань. С. ві¬ 
рили в різних духів. Однією з 
найраніших форм релігії сх. С. 
був культ предків, культ роду, з 
землеробськими культами по¬ 
в’язані Дажбог і Сварог, які уо¬ 
соблювали сонце і вогонь. Бог Ве- 
лес був охоронцем худоби, у сх. 
С. були святилища, або капища, 
де вони відправляли реліг. об¬ 
ряди і де стояли зображення богів. 
Останні були виготовлені здебіль¬ 
шого з дерева, тому не зберег¬ 
лися. На Придністров’ї знайдено 
три кам’яні статуї давніх слов’ян, 
богів під час розкопок Іванковець- 
кого поселення. Великий інтерес 
становить т. з. Збруцькій ідол, 
знайдений у р. Збручі. Його вва¬ 
жають зображенням слов’ян, бо¬ 
га Святовита. З прийняттям 
християнства багато поганських 
культів перейшли в християнські. 
Розселення С. у серед. 1-го тис. 
н. е. на великих просторах Сх., 
Центр. Європи і на Балканах при¬ 
водило до спілкування з новими 
етнічними групами; їхня мовна, 
а також екон. і етнокультурна єд¬ 
ність були порушені. За цих умов 
ослаблювалися кровні зв’язки, на 
перший план висувалася проблема 
госп. освоєння нових земель. Це 
привело до формування нових пле¬ 
мінних груп, що визначило поділ 
С. на східних, південних і захід¬ 
них, який зберігається і досі. 
Сильніші в екон. і політ, відношен¬ 
нях племена очолювали міжпле¬ 
мінні об’єднання — союзи пле¬ 
мен. Такими племінними союзами 
у сх. С. були літописні дуліби, 
древляни, поляни, сіверяни, ули¬ 
чі, тиверці, волиняни, дреговичі, 
радимичі, кривичі, в'ятичі та 
ін. У складі слов’ян, населення 
на Балканському п-ові відомі са¬ 
гу дати, севери та ін., далеко на 
Зх., в пониззі Лаби, жили полаб¬ 
ські С., ободрити, вагри. З остаточ¬ 
ним розкладом первіснообщинного 
ладу і формуванням класів ство¬ 
рилися умови для виникнення у 
С. держави. Найранішим держ. 
утворенням у пд. С. було 1-е Бол¬ 
гарське царство (7 ст. н. е.), в яке, 
крім слов’ян, племен, ВВІЙЩЛО й 
було асимільоване ними тюрко¬ 
мовне плем’я болгар. У зх. С. іс¬ 
нувала ранньофеод. д-ва Само 
(в неї входили морави, словаки, 
чехи, словенці і лужицькі серби), 
а пізніше Великоморавська держа¬ 
ва. Між Одрою і Віслою в 10 ст. 
виникла Польща. Сх.-слов’ян, 
племена в 9—1-й пол. 10 ст. утво¬ 
рили ранньофеод. д-ву — Київсь¬ 
ку Русь з центром у Києві. Виник¬ 
нення держ. утворень у С. сприяло 
формуванню слов’ян, народнос¬ 
тей — болгар, чехів, словаків, по¬ 
ляків, сербів, хорватів, у сх. С.— 
давньорус. народності. В 9—10 
ст. у слов’ян, народностей утвер¬ 
джується християнство як осн. ре¬ 
лігія, що мало значний вплив на 
формування їхніх культур. 
У 10—13 ст. під натиском угорців 
у Подунав’ї, греків — на Бал¬ 
канському п-ові, німців — на Зх. 
територія С. значно зменшилася. 
В 2-й пол. 14—19 ст. велика ча¬ 
стина пд. С. була поневолена тур¬ 

ками. Протягом с'іолїть пд. С. 
вели невпинну боротьбу за віднов¬ 
лення незалежності і збереження 
своєї нац. культури. Починаючи 
з раннього середньовіччя зх. С. 
зазнавали агресії нім. феодалів, 
проти яких вони вели тривалу бо¬ 
ротьбу. Держ. розвиток сх. С. в 
13 ст. був затриманий навалою 
орд Батия. Боротьба проти Золо¬ 
тої орди, яка тривала до 15 ст., 
завершилася розпадом орди, а 
пізніше поразкою ін. тат. ханств. 
За тих часів відбувався процес 
формування сх.-слов’ян, н^одно- 
стей — росіян, українців, білору¬ 
сів. Значна частина пд. і зх. С. 
потрапила в залежність від Авст¬ 
рійської імперії (з 1867 — Австро- 
Угорщина). Тяжке екон. і політ, 
становище слов’ян, народів у 19 — 
на поч. 20 ст. зумовило міграцію 
окремих груп С. в ін. країни: Ка¬ 
наду, США, Францію, Пд. Аме¬ 
рику та ін. В кін. 18—19 ст. в бо¬ 
ротьбі проти іноз. поневолення ви¬ 
никла ідея об’єднання всіх сло¬ 
в’ян. народів і створення єдиної 
слов’ян, д-ви. Проте ця ідея різни¬ 
ми соціальними групами сприйма¬ 
лася по-різному (див. Панславізм). 
Поразка Туреччини у війні з Ро¬ 
сією 1877—78 і нац. рухи пд. С. 
привели до відновлення їхньої 
державності, а в результаті пораз¬ 
ки Австро-Угорщини в першій 
світовій війні 1914—18 міжнар. 
договорами було стверджено нові 
кордони Болгарії. Утворилися но¬ 
ві слов’ян, д-ви — Чехословаччи- 
на і Югославія. Внаслідок пере¬ 
моги Великої Жовтн. соціалістич. 
революції створилися умови для 
відродження нац. незалежності 
Польщі. 
Перемога Великого Жовтня приве¬ 
ла до утворення нац. державності 
українців і білорусів. Проте до 
другої світової війни 1939—45 
зх. землі Білорусії та України 
були в складі бурж.-поміщиць¬ 
кої Польщі та ін. д-в. Утворення 
Рад. Союзу створило соціально- 
економіч. умови для сформуван¬ 
ня росіян, українців і білорусів 
у соціалістичні нації. Єдність сло¬ 
в’ян. народів проявилася в роки 
2-ї світової війни в спільній бо¬ 
ротьбі проти фашизму. В 1939— 
45 було возз’єднано всі землі Ук¬ 
раїни (див. Возз'єднання українсь¬ 
кого народу в єдиній Українській 
Радянській державі) і Білорусії, 
а також повернено зх. нац. терито¬ 
рії Польщі і Чехословаччині. В 
процесі соціально-екон. і політ, 
розвитку у Сх., Пд.-Сх. і Серед. 
Європі виникли слов’ян, соціалі¬ 
стичні д-ви, що зумовило форму¬ 
вання слов’ян, соціалістичних на¬ 
цій: болгарської, польської, чесь¬ 
кої, словацької, сербської, хор¬ 
ватської та ін. Історію, економіку, 
культуру С. вивчає слов'янознав¬ 
ство. Див. також статті про сло¬ 
в’янські країни і народи. 
Літ.: Йордан. О происхождении и 
деяниях гетов. М., 1960; Прокопий 
Кесарийский. Война с готами. 
Пер с греч. М., 1950; Феофилакт 
Симокатта. История. Пер. с греч. 
М., 1957; Нариси стародавньої істо¬ 
рії Української РСР. К., 1959; Сла- 
вяне накануне образования Киевской 
Руси. М., 1963; Славяне и Русь. М., 
1968; Археологія Української РСР, 
т. 3. К., 1975; Шахматов А. А. Древ- 
нейшие судьбьі русского племени. 
Пг., 1919; Мишулин А. В. Древние 
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Слов’яногІрськ. Свято- 
гірський печерний мо¬ 
настир. крейдяна церк¬ 
ва. 17 — 18 ст. 

славяне в отрмвках греко-римских 
и византийских писателей по VII в. 
н. 3. <Вестник древней истории^, 1941, 
№ 1; Рьібаков Б. А. Ремесло древней 
Руси. М., 1948;. Нидерле Л. Славян- 
ские древности. Пер. с чешск. М,, 
1956; Довженок В. Й. Землеробство 
древньої Русі. К., 1961; Филин Ф. П. 
Образование язьїка восточньїх сла- 
вян. М.— Л., 1962; Горнунг Б. В. Из 
предистории образования общеславян- 
ского язикового единства. М., 1963; 
Алексеева Т. И. Зтногенез восточньїх 
славян по данньїм антропологии. М., 
1963; Третьяков П. Н. Финно-угрьі, 
балтьі и славяне на Днепре и Волге. 
М.—Л., 1966; Ляпушкин И. И. Сла¬ 
вяне Восточной Европьі накануне об¬ 
разования Древнерусского государст- 
ва (VIII — первая половина IX в-). 
Л., 1968; Третьяков П. Н. У истоков 
древнерусской народности. Л., 1970; 
Баран В. Д. Ранні слов'яни між Дні¬ 
стром і Прип'яттю. К., 1972; Петров 
В. П. Етногенез слов'ян. К., 1972; 
Приходнюк О. М. Слов'яни на Поділ¬ 
лі (VI—VII ст. н. е.). К., 1975; Смі- 
ленко А. Т. Слов'яни та їх сусіди в 
Степовому Подніпров'ї (II—XIII ст.). 
К., 1975;Тимощук Б. О. Слов'яни Пів¬ 
нічної Буковини V—IX ст. К., 1976; 
Русанова И. П. Славянские древности 
VТ—VП вв. ... М., 1976; Седов В. В. 
Происхождение и ранняя история сла¬ 
вян. М., 1979; Рьібаков Б. А. Язи¬ 
чество древних славян. М., 1981; Ба¬ 
ран В. Д. Черняхівська культура. 
К., 1981; Брук С. И. Население ми¬ 
ра. М., 1981; ^еЬг-8рIа^VІп8кі Т. О ро- 
сЬо<І2Єгііи і ргаоїсгухпіе^ зіолуіап. Ро2- 
паїі, 1946; Еоштіагізкі Н. Рос2а1кі 
РоЬкі, 1. 1—3. ^Vаг82а^Vа, 1963—67. 

, В. Д. Баран. 
СЛОВ’ЯНОГГРСЬК (до 1964 — 
смт Банківське) — місто Донец. 
обл. УРСР, підпорядковане Сло¬ 
в’янській міськраді. Розташова¬ 
ний на р. Сіверському Дінці, за 
6 км від залізничної станції 
Слов’яногірськ. У місцевості, що 
раніше мала назву Святі гори, в 
кінці 18 ст. виникло поселення. Ра¬ 
дянську владу встановлено в груд¬ 
ні 1917. З 1964 С.— місто з сучас. 
назвою. У С.— хлібний з-д, ком¬ 
бінат побутового обслуговування. 
2 заг.-осв. та музична школи, лі¬ 
карня, поліклініка, 4 палаци куль¬ 
тури та клуби, 8 б-к. С.— курорт 
(З санаторії, пансіонати, бази від¬ 
починку). Серед архіт. пам’яток — 
Святогірський печерний монастир 
17—18 ст., наземні споруди збе¬ 
реглися в реставрації 19 ст. 
В 1980 в С. створено істор.-архіт. 
заповідник, до якого входять спо¬ 
руди і територія санаторію ім. 
Артема, Гора Артема з архіт. 
пам’ятками (Миколаївська церк¬ 
ва, рештки фортеці і дзвіниці), 
пам’ятник Артему (Ф. А. Сергєєву, 
1927, скульптор І. Кавалерідзе, 
арх. Г. Вербенко). У С. бували 
А. П. Чехов, І. Ю. Рєпін, І. О. 
Бунін, укр. поет, фольклорист 
І. І. Манжура, В. М. Сосюра, 
А. С. Макаренко. 
Літ.: Бойко И. А. Славяногорск. До- 
нецк, 1981. 

слов’^і но-гр£ко-латйнсь- 
КА АКАДЕМІЯ — перший за- 
гальноосв. вищий навч. заклад 
у Москві. Створена 1687 під наз¬ 
вою Елліно-грецької академії за 
ініціативою Симеона Полоцького. 
Склад учнів був різноманітним і 
в соціальному відношенні і за нац. 
ознакою. Завданням академії була 
підготовка освічених людей, не¬ 
обхідних державі і церкві. В 17 
ст. в академії викладали слов’ян., 
грецьку й лат. мови, <сім вільних 
.мистецтва, богослов’я і арифме¬ 

тику. Методи навчання в академії 
були схоластичними, строки нав¬ 
чання не встановлювались. Перші 
керівники академії — грец. ченці 
брати Іоаникій і Софроній Лі- 
худи (до 1694). В 1701 академію 
перейменовано на Слов’яно-латин¬ 
ську, 1775 — на Слов’яно-греко- 
латинську академію. З організа¬ 
цією Академічного (Петербург) та 
Моск. ун-тів роль академії як 
загальноосв. закладу зменшилась. 
Вона перетворюється на богослов¬ 
ську вищу школу, а 1814 її ре¬ 
організовано у Моск. духовну ака¬ 
демію і переведено з Москви в 
Троїце-Сергієву лавру (тепер у 
м. Загорську). Серед вихованців 
С.-г.-л. а. — Ф. П. Полікарпов- 
Орлов, К. Істомін, А. Д. Канте- 
мір, В. К. Тредіаковський, В. І. 
Баженов, Л. П. Магницький та ін. 
В 1731—35 в академії навчався 
М. В. Ломоносов. У складі викла¬ 
дачів С.-г.-л. а. було багато вихо¬ 
ванців Київської академії, зокре¬ 
ма Стефан Яворський і Ф. Тро- 
фимович. 
СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО, славі 
етика — комплекс наукових дис¬ 
циплін і напрямів суспільних 
наук, що вивчають етногенез та 
інші процеси суспільного життя 
слов’ян, їхні історичні й культур¬ 
ні зв’язки між собою та з іншими 
народами, переважно в історично¬ 
му, філологічному, історико-куль- 
турному, фольклористичному та 
етнографічному аспектах. У по¬ 
няття чслов’янознавство» в кож¬ 
ній із слов’ян, країн не входить 
проблематика дисциплін, що сто¬ 
сується даної країни. С. виникло 
на грунті об’єктивного розуміння 
етнічної спорідненості і близькості 
слов’ян, народів і пройшло в своє¬ 
му істор. розвитку значну еволю¬ 
цію. Ідею слов’ян, спільності пле¬ 
мен і народів висловлювали Кири¬ 
ло і Мефодій, літописець Нестор 
та ін. середньовічні автори, зокре¬ 
ма діячі Києво-Могилянської ко¬ 
легії (див. Київська академія) 
3. Копистенський, П. Беринда, 
І. Гізель та ін., а також хорв. зиче¬ 
ний Ю. Крижанич і рос. учений 
М. В. Ломоносов, який одним з 
перших виступив з критикою нор¬ 
манської теорії і зробив спробу 
науково обгрунтувати ідеї слов’ян, 
єдності. Але як наук, дисципліна 
С. в основному сформувалося у 
2-й пол. 18 — 1-й пол. 19 ст. Тоді 
ж виник і сам термін чслов’яно¬ 
знавство», або славістика. Осн. 
роль у наук, формуванні С. в 
той період відіграли заг. зростання 
нац. самосвідомості слов’ян, на¬ 
родів і піднесення нац.-визвольного 
руху і культур, розвиток пд. і 
зх. слов’ян, що супроводилися 
зростанням інтересу і симпатій 
до них з боку прогресивної громад¬ 
ськості ін. країн, а також успіхи 
в розвитку гуманітарних і насам¬ 
перед філологічних наук. С. на 
початковому етапі формувалося 
переважно як філологічна дисцип¬ 
ліна, що вивчала гол. чин. мови і 
л-ри слов’ян, народів та їхні ста¬ 
рожитності. Одним із засновників 
наук. С. вважається чес. філолог 
і історик Й. Добровський (1753— 
1829). Праці словаків П. Шафа- 
рика і Я. Коллара сприяли розвит¬ 
кові інтересу до С. і в ряді ін. 
країн. У Польщі зародження С. 

пов’язане з ДІЯЛЬНІСТЮ Я. Потоць- 
кого, С. Лінде (1771—1847), Й. 
Лелевеля, А. Міцкевича, у Болга¬ 
рії — з появою чІсторії славено- 
болгарської» (1762) Паїсія Хілен- 
^арського, у Сербії — з працями 
И. Раїча і В. Караджича, в Слове¬ 
нії — В, Копітара. В Росії одними 
з перших учених-славістів були 
О. X. Востоков і М. Т. Каченов- 
ський, праці яких заклали основи 
порівняльного вивчення слов’ян, 
мов і культур. Продовжувачами 
їхньої справи були І. М. Лобойко 
(1786—1861), який одним з пер¬ 
ших 1824 почав викладати порів¬ 
няльну граматику рос., польс. 
і старослов’ян. мов у Віленсько¬ 
му ун-ті, уродженець Закарпаття 
Ю. 1. Венелін та ін. Ідею єднання 
слов’ян, народів активно пропа¬ 
гували декабристи, насамперед 
Товариство об'єднаних слов’ян, 
а також Кирило-Мефодіївське то¬ 
вариство. Свідченням зростаючо¬ 
го інтересу до славістичної пробле¬ 
матики було відкриття в 1-й пол. 
19 ст. кафедр та введення спец, 
курсів з С. в ряді ун-тів слов’ян, 
і неслов’ян. країн, зокрема в Ро¬ 
сії — при Моск., Петерб., Казан¬ 
ському, Харків, ун-тах. Відкрили¬ 
ся кафедри С. у Парижі в Колеж 
де Франс (на чолі з А. Міцкеви- 
чем), у Віденському, Будапешт¬ 
ському, Берлінському, Лейпціг- 
ському та ін. ун-тах. З’явилися 
спец, слов’янознавчі періодичні 
видання, виникли славістичні наук, 
т-ва. Активний розвиток С. в цей 
період відбувався і на Україні. 
Він був пов’язаний насамперед з 
наук, діяльністю таких учених- 
славістів, як О. М. Бодянський, 
В. І. Григорович, І. І. Срезневсь- 
кий, О. О. Потебня, М. О. Мак¬ 
симович, І. Я. Франко, М. Ф. 
Сумцов, М. П. Дашкевич, пізні¬ 
ше М. К. Грунський, 1. С. Свєн- 
ціцький та ін. 
Диференціація наук поширилася 
і на (І. Поступово викристалізову¬ 
валися окремі наук, напрями С.— 
слов’ян, мовознавство, літературо¬ 
знавство, фольклористика, розви¬ 
валися як самостійні наук, напря¬ 
ми істор., етногр. та ін. дослі¬ 
дження. В мовознавсті працювали 
рос. лінгвісти Ф. І. Буслаев, П. Ф. 
Фортунатов, О. І. Соболевський, 
О. О. Шахматов, а також хорв. 
лінгвіст В. Ягич, польський — 
І. А. Бодуен де Куртене (обидва 
тривалий час працювали в Росії), 
чеський — Я. Гебауер, австр. і 
словенський — Ф. Міклошич та 
ін. З’явилася група вчених, які 
виступили переважно як фахівці з 
слов ’ян. літературознавства: О. М. 
Веселовський, А. О. Степович, 
М. В. Гербель, В. М. Перетц — 
у Росії, І. Д. Шишманов — у Бол¬ 
гарії, О. Брюкнер — у Польщі, 
Я. Влчек (1860—1930), Я. Якубець 
(1861—1936), Ф. Шальда (1867— 
1937) — в Чехії і Словаччині, Й. 
Скерлич (1877—1914) — у Сербії, 
М. Шрепел (1862—1905) — в Хор¬ 
ватії та ін. Створюють узагальню¬ 
ючі праці з слов’янських літера¬ 
тур О. М. Пипін і В. Д. Стасович 
— у Росії, ї. Полівка — в Чехії. 
Вчені розгорнули істор. і етно¬ 
граф. дослідження окремих слов’¬ 
ян. народів і міжслов’ян. істор. 
і культур, зв’язків, зокрема в 
Росії М. С. Дринов, Ф. І. Успен- 



ський та ін., за рубежем — Л. Ні- 
дерле, А. Мейє, А. Вайян, А. Ма- 
зон та ін. Узагальнюючі праці з 
історії міжслов’ян. зв’язків ^та^з 
історії зх. слов’ян створили Й. Й. 
Первольф (1841—91), М. К. Лю- 
бавський та ін. 
Відбулася певна диференціація і в 
ідейно-класовій спрямованості сло¬ 
в’янознавчих досліджень. З кри¬ 
тикою панславізму, слов’янофіль¬ 
ства (див. Слов'янофіли) та ін¬ 
ших націоналістичних теорій ви¬ 
ступили революційні демократи 
В. Г. Бєлінський, О. І. Герцен, 
М. Г. Чернишевський, М.О.Добро- 
любов, Т. Г. Шевченко, І. Я. Фран- 
ко та ін., у Болгарії — Д. Благоєв, 
у Сербії — С. Марковий, у Поль¬ 
щі — Ю. Мархлевський та ін. 
Вирішальне значення в становлен¬ 
ні С. як науки мали твори К. Мар¬ 
кса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, в 
яких дано наук, методологію до¬ 
слідження і наук, обгрунтування 
осн. істор. процесів нац.-визвольної 
боротьби слов’ян, народів за сво¬ 
боду і незалежність та міжнар. 
зв’язків і відносин між слов’ян, 
країнами і народами. 
Велика Жовтнева соціалістична 
революція поклала початок но¬ 
вому етапові в С. В СРСР воно 
почало розвиватися на основ 
марксистсько-ленінської методоло¬ 
гії. Ряд цінних праць з сло 
в’янського мовознавства створили 
П. М. Селищев (1886—1942), Л. А. 
Булаховський, М. К. Грунський, 
І. С. Свєнціцький, Л. В. Щерба 
та ін. Важливого значення набула 
публікація документів з історії 
слов’ян, країн та їхніх взаємовід¬ 
носин. Розгорталися дослідження 
з окремих проблем історії слов’ян, 
країн, зокрема з історії революц. 
і робітн. руху в слов’ян, країнах 
(М. С. Державін, В. І. Пічета, 
Ю. В. Готье та ін.). Плідно пра^ 
цювали в СРСР зарубіжні сла¬ 
вісти: чес. історик 3. Неєдлий, 
болг. вчені Г. Бакалов, X. Кабак- 
чіев, Т. Павлов та ін. Ін-т слов’я¬ 
нознавства АН СРСР, що діяв 
1930—34 у Ленінграді, зробив пер¬ 
ші спроби в комплексному дослі¬ 
дженні слов’ян, проблематики. В 
роки Великої Вітчизн. війни ідеї 
слов’ян, солідарності відіграли 
важливу роль у розгромі фашизму. 
В серпні 1941 на Всеслов’ян. ан¬ 
тифашист. мітингу в Москві бу¬ 
ло обрано Всеслов’ян. к-т (1947 
реорганізовано на Слов’янський 
комітет СРСР). Перемога над 
нім.-фашист, загарбниками і пере¬ 
хід слов’ян, країн на шлях соціа¬ 
лістичного будівництва посилили 
інтерес до історії всього слов’ян¬ 
ства і С. Важливе значення мало 
створення 1946—47 Ін-ту слов’я¬ 
нознавства (з 1968 — Ін-т слов’я¬ 
нознавства і балканістики АН 
СРСР). Було створено також від¬ 
діли, кафедри та групи по дослі¬ 
дженню слов’ян, проблематики 
в ін-тах історії, літератури, ми¬ 
стецтвознавства, фольклору та 
етнографії АН УРСР, а також у 
Моск., Ленінградському, Київсь¬ 
кому, Львівському, Воронезькому, 
Харківському, Саратовському та 
ін. університетах. Вийшли перші 
у.загальнюючі марксистські праці 
з історії слов’янських країн:'«Істо¬ 
рія Болгарії» (т. 1—2, 1954— 
55), ««Історія Польщі» (т. 1—З, 

1954—58, додатковий том 1966), 
чісторія Чехословаччини» (т. 1—З, 
1956—60), «Історія Югославії» 
(т. 1—2, 1963). Видано грунтовні 
праці з давньої історії слов’ян¬ 
ських країн Б. Д. Трекова, М. С. 
Державіна, М. М. Тихомирова, 
С. В. Юшкова, П. М. Третьяко- 
ва, Б. О. Рибакова та ін. Значних 
успіхів досягнуто у підготовці 
нових кадрів славістів, особливо 
істориків. У 60-х рр. було створено 
узагальнюючі праці з історії болг., 
чес., словацької, польс. літератур 
19—20 ст. З 60-х рр. розвивалися 
порівняльно-історичні та комп¬ 
лексні дослідження (праці Ю. В. 
Бромлея, В. Д. Коро люка, О. С. 
Мильникова, Д. Л. Похилевича, 
Ф. П. Шевченка, В. А. Дьякова, 
І. С. Міллера, В. А. Жебокриць- 
кого, А. К. Мартиненка, П. С. Со- 
ханя, С. І. Сидельникова, І. І. Ко- 
стюшко, Л. Б. Валєва, 1. М. 
Мельникової, В. 1. Клокова та 
ін.). Вийшли грунтовні досліджен¬ 
ня з слов’ян, літературознавства 
М. П. Алексєєва, О. І. Білецького. 
Д. Ф. Маркова, В. І. Злиднєва, 
Д. С. Лихачова, М. Т. Рильського, 
С. В. Нікольського, Г. Д. Верве- 
са, Є. П. Кирилюка, І. О. Дзевері- 
на та. ін. Розгорнулися досліджен¬ 
ня істор. і порівняльно-істор. вив¬ 
чення слов’ян, мов (В. в. Виногра- 
дов, С. П. Обнорський, Б. О. Ла- 
рін, В. І. Борковський, 1. К. Бі- 
лодід, С. Б. Бернштейн, О. С. 
Мельничук, В. М. Русанівський, 
O. М. Трубачов, М. 1. Толстой, 
Ф. П. Філій та ін.). З’явилися 
узагальнюючі праці і з проблем 
слов’ян, мистецтва (І. Ф. Белза, 
B. М. Лазарєв, П. Г. Богатирьов 
та ін.). У славістичну проблемати¬ 
ку активно включилися економі¬ 
сти, філософи, правознавці та ін. 
фахівці сусп. наук. С. почало роз¬ 
виватися як комплекс наук, напря¬ 
мів усіх сусп. наук. 
У соціалістичних країнах гол. ува¬ 
га була зосереджена на розробці 
важливих проблем міжслов’ян. 
зв’язків і зв’язків з ін. країнами. 
Грунтовні праці створили В. Геор- 
гієв, Є. Георгієв, П. Дінеков, Н. 
Тодоров, В. Хаджиниколов, М. 
Бичваров, К. Куєв, Б. Ангелов, 
C. Русакієв (НРБ), Б. Крефт, 
І. Франгеш, А. Флакер, О. Ве¬ 
лич (СФРЮ), Б. Гавранек, К. Го 
ралек, Й. Грозієнчик, С. Воль 
ман (ЧССР), В. Дороиіевський, 
Т. Лер-Сплавгнський, В. Хенсель 
(ПНР). Значним досягненням 
польс. славістів стало видання 
багатотомного «Словника слов’ян¬ 
ських старожитностей». В інших 
неслов’ян соціалістичних країнах 
активно вивчаються проблеми нім.- 
слов’ян., угор.-слов’ян., рум.-сло¬ 
в’ян. та ін. зв’язків. 
У післявоєнний період посилився 
інтерес до слов’ян, проблемати¬ 
ки і в капіталістичних країнах. 
Найбільша кількість славістич¬ 
них центрів зосереджена в США, 
Великобританії, ФРН, Австрії, 
Франції, Канаді, Італії, Швейца¬ 
рії. Певний внесок у розробку різ¬ 
них проблем С. зробили: Р. Оті 
(Великобританія), Й. Хамм (Ав 
стрія), А. Тахіаос (Греція), 
P. Якобсон (США), С. Грачіотті 
(Італія), П. Гард, Ж. Кастелян 
(Франція), М. Браун, Р. Олеш 
(ФРН), Г. Якобсон (Швеція), X. 

Станк (Норвегія) та ін. Але біль¬ 
шість дослідників цих центрів 
дотримується антинаук. концеп¬ 
цій, фальсифікує істор. мину¬ 
ле і сучасне життя народів сло- 
в|ян. соціалістичних країн. Сла¬ 
вісти СРСР та ін. соціалістич¬ 
них країн своїми дослідженнями 
спростовують ці фальсифікації і 
поширюють правду про успіхи 
слов’ян, народів у соціалістично¬ 
му будівництві і встановленні но¬ 
вих, соціалістичних взаємовідносин 
між слов’ян, країнами і народами. 
Важливе значення у розвитку С. 
мають міжнар. з’їзди славістів. 
Відбулося 8 з’їздів. Див. також 
Міжнародний комітет славістів, 
Славістів радянський комітет, 
Славістів український комітет. 
Літ.: Ягич И. В. История славянской 
филологии. СПБ, 1910; Кравчук Р. В. 
З історії слов’янського мовознавства. 
К., 1961; Актуальньїе проблеми сла- 
вяноведения. М., 1961; Методологи- 
ческие проблеми истории славистики. 
М., 1978; Славяноведенне в дорево- 
люционной России. Биобиблиографи- 
ческий словарь. М., 1979; Славяно- 
ведение и балканистика за рубежом. 
М., 1980; Историки-славистьі СССР. 
Библиографический словарь-справоч- 
ник. М.. 1981. ^ П. С. Сохань. 
СЛОВ’ІІНО-СЄРБІЯ — адм. тер. 
область на Україні в 50—60-х рр. 
18 ст. Створена 1753 царським уря¬ 
дом для захисту пд. кордонів 
Рос. д-ви від тур.-тат. агресії. До 
складу С.-С. входили частини те¬ 
риторій тепер. Ворошиловгр., До¬ 
нецької, Полтав. областей. На 
Сх. С.-С. межувала з Землею Вій¬ 
ська Донського, на Зх.— з Запо¬ 
різькою Січчю, на Пн.— з Полтав. 
та Ізюмським полками, на Пд.— 
з Крим, ханством. В С.-С. були 
поселені сербські військ, загони. 
Але осн. масу військ, поселенців 
становили укр. і рос. селяни й 
козаки. З військ, поселенців С.-С. 
було сформовано два гусарські 
та два пікінерські полки, які від¬ 
бували гарнізонну службу на Ук¬ 
раїнській лінії. Адм.-тер. центром 
С.-С. було м. Бахмут (тепер м. 
Артемівськ). Командири поселен¬ 
ського війська заснували помі¬ 
щицькі слободи, жорстоко експлу¬ 
атували військ, поселенців, праг¬ 
нучи закріпачити їх. Вони намага¬ 
лися розширити територію С.-С. 
за рахунок загарбання зем. воло¬ 
дінь Запорізької Січі. В 1764 
С.-С. було включено до складу 
Новоросійської губернії. 
СЛОВ’ЯНОС£РБСЬК — селище 
міського типу Ворошиловгр. обл. 
УРСР, райцентр. Розташований 
на р. Сіверському Дінці, за 15 км 
від залізнич. ст. Зимогір’я. 7,8 
тис. ж. (1982). Засн. 1753 як с. 
Підгірне. В 1784 стало містом, пе¬ 
рейменовано на Донецьк. З 1817 
має сучас. назву. Рад. владу вста¬ 
новлено в грудні 1917. З 1960 
С.— с-ще міськ. типу. В С.— мол., 
консервний, хлібний та комбікор¬ 
мовий з-ди, радгосп, овочева ф-ка, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. С.-г. технікум, 2 середні 
та музична школи, мед. містечко. 
Будинок культури, 4 бібліотеки. 
СЛОВ’ЯНОСЕРБСЬКИЙ РА¬ 
ЙОН —у пд. частині Ворошиловгр. 
обл. УРСР. Утворений 1966. Пло¬ 
ща 1,1 тис. км^. Нас. 69,0 тис. чол. 
(1982). У районі — 53 населені 
пункти, підпорядковані міській, 
5 селищним і 5 сільс. Радам нар. 
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Слов’янськ. Пам’ятник 
юному розвідникові 
А. Комару. Скульптор 
А. Машаров. 1969. 

депутатів. Центр — смт Слов'яно- 
сероськ. Поверхня району характе¬ 
ризується долинно-балковим рель¬ 
єфом. Корисні копалини: кам. 
вугілля, природний газ, мергель, 
глини, пісковики, піски. Річки — 
Сіверський Донець з прит. Лу- 
гань. Грунти чорноземні. Лежить 
у степовій зоні. Провідні галузі 
пром-сті — вугільна та буд. мате¬ 
ріалів (шахта «Черкаська», вугле¬ 
збагачувальна ф-ка та цегельний 
з-д у м. ЗимогірЧ, шахта «Слов’я- 

носербська» та збагачувальна ф-ка 
у смт Лозівському). Підприємства 
харч, пром-сті. Комбінат побуто¬ 
вого оослуговування (Слов’яно- 
сербськ). С. г. спеціалізується на 
вирощуванні овочів та вироби, 
молока, м’яса. Площа с.-г. угідь 
1981 становила 67,6 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 55,5 тис. га, сіножаті 
і пасовища — 10,7 тис. га. Зрошу¬ 
ється 18,1 тис. га. Осн. культури: 
озима пшениця, кукурудза, ово¬ 
чеві (помідори, огірки, капуста), 
кормові, соняшник. У С. р.— 10 
радгоспів, обласна дослідна стан¬ 
ція, 2 овочеві фабрики, племін¬ 
ний з-д, райсільгосптехніка, рай- 
сільгоспхімія. Залізничні станції: 
Родакове, Сентянівка, Зимогір’я, 
Слов’яносербськ. Автомоб. шля¬ 
хів — 344 км, у т. ч. з твердим по¬ 
криттям — 285 км. У районі — 
с.-г. технікум (Слов’яносербськ), 
тех. уч-ще (Зимогір’я), 23 заг.-осв. 
та музична школи; 37 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. 4 лікарні; санаторій. 
10 будинків культури, 22 клуби, 
49 кіноустановок, 37 б-к. У смт 
Родаковому С. р. народився парт, 
і держ. діяч УРСР О. П. Ляшко, у 
с. Жовтому — укр. рад. фізик 
B. І. Данилов. Поблизу Слов’яно- 
сербська встановлено монумент 
на честь героїчного подвигу політ, 
працівників Рад. Армії, які заги¬ 
нули в роки Великої Вітчизн. війни 
1941—45. У С. р. видається газ. 
«Путь Октября» (з 1939). 

Ж. К. Михайличенко. 
СЛОВ’ЯНОФГЛИ, слов’янолю¬ 
би — представники одного з на¬ 
прямів рос. суспільно-політичної 
думки 40—50-х рр. 19 ст.— сло¬ 
в’янофільства, які історичний роз¬ 
виток Росії, слов’янських народів 
протиставляли історії народів За¬ 
ходу. Назву дістали в ході полемі¬ 
ки проти західників у питанні про 
шляхи істор. розвитку Росії. До 
C. належали О- С. Хом’яков, брати 
І. В. та П. В. Кирєєвські, І. С. 
і К. С. Аксакови, Ю. Ф. Самарій, 
О. І. Кошелєв, І. Д. Бєляєв та ін. 
Погляди С. у питанні про шляхи 
розвитку Росії і слов’ян, народів 
були складні і суперечливі. С. 

вважали, що шлях розвитку Ро¬ 
сії особливий, самобутній, такий, 
що виключає можливість революц. 
боротьби. Цю самобутність С. вба¬ 
чали в наявності рос. поземельної 
общини, в православ’ї, яке вони 
вважали єдиним справжнім хри¬ 
стиянством. С. виступали за ска¬ 
сування кріпацтва шляхом рефор¬ 
ми «зверху», за розвиток пром-сті 
й торгівлі, застосування машин 
тощо. За політ, поглядами С. були 
монархісти, однак виступали за 
скликання Земського собору, від¬ 
стоювали гласність суду, скасуван¬ 
ня тілесних покарань і смертної 
кари. Філос. погляди С.— ідеалі¬ 
стичні. Ідеологія С. за своєю кла¬ 
совою суттю була бурж.-поміщиць¬ 
кою, а за політ, спрямованістю — 
ліберально-консервативною. В сво¬ 
їх істор. працях С. ідеалізували 
допетровську Русь, засуджували 
реформи Петра І, вважгіючи, що 
вони порушили самобутній істор. 
розвиток Росії, призвели до за¬ 
своєння нею деяких форм зх.- 
європ. політ, життя. Незважаючи 
на наук, хибність істор. концепції 
С., їм належить значна роль у роз¬ 
робці питань з історії селянства, 
слов’ян, слов'янознавства. Вони 
критикували перебільшення ролі 
д-ви в істор. розвитку Росії, що 
його допускали історики т. з. 
юридичної школи. С. належала 
значна роль у вивченні етногра¬ 
фії, фольклору рос., укр. і біло¬ 
рус. народів. М. О. Максимович, 
який з ряду питань поділяв погля¬ 
ди С., видав ряд праць і збірок 
про нар. творчість. Близько до 
С. стояв відомий славіст і дослід¬ 
ник минулого України О. М. Бо- 
дянський. Революц. демократи 
В. Г. Бєлінський, О. І. Герцен, 
М. Г. Чернишевський, М. О. До- 
бролюбов, Т. Г. Шевченко вели 
боротьбу проти С. і західників- 
лібералів, які відображали інте¬ 
реси пануючих класів. У післяре- 
формений період, в умовах капі¬ 
талістичного розвитку Росії, сло¬ 
в’янофільство як окремий напрям 
сусп. думки перестало існувати. 
Літ.: Янковский Ю. 3. Из истории 
русской общественно- литературной 
мьісли 40—50-х годов XIX столетия. 
К., 1972. Ф. П. Шевченко. 

С/ІОВ’ЛНСЬК — місто обласного 
підпорядкування Донецької обл. 
УРСР, райцентр, на р. Казенному 
Торці (прит. Сіверського Дінця). 
Залізничний вузол. 142 тис. ж. 
(1982). В 1676 на місці сучас. С. 
виникло укріплення, потім м. Тор 
(Соляний). На поч. 1784 Тор пере¬ 
йменовано на Словенськ, з 1794 — 
місто з сучас. назвою. Рад. владу 
встановлено в грудні 1917. Під 
час Великої Вітчизн. війни в пе¬ 
ріод нім.-фашист, окупації (25.X 
1941—6.IX' 1943) в С. діяли під¬ 
пільні міськком партії і міськком 
комсомолу, в районі — партизан, 
загін. С.— значний центр по ви¬ 
роби. соди (виробниче об’єднання 
«Хімпром»). Заводи: Слов'янсь¬ 
кий завод важкого машинобуду¬ 
вання, арматурно-ізоляторний, бу¬ 
дівельних машин, високовольт¬ 
них ізоляторів, поліхлорвініло- 
вих плівок, «Слов’янськферммаш»; 
комбінати: солеварний, кераміч¬ 
ний, олійно-жировий; олівцева, 
меблева та швейна ф-ки, райсіль¬ 
госптехніка, райсільгоспхімія. По¬ 

близу С. — Слов'янська ДРЕС 
імені 50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Пед. ін-т, 
загальнотех. ф-т Укр. заочного 
політех. ін-ту; технікуми: заліз- 
нич. транспорту, енергобуд., хім.- 
мех. та с.-г.; авіац.-тех. цивільної 
авіації і сільс. профес.-тех. уч-ща. 
Краєзнавчий музей. С.— гря¬ 
зьовий курорт степової зони. Для 
лікування використовують ропу 
та мулову грязь озер Репне, Вей- 
сове і Слепне. На оз. Репне — дріб- 
нопіщаний пляж. В С.— санато¬ 
рії, будинки відпочинку, бальнео- 
терапевтична лікарня. 
Показання: захворювання 
суглобів, периферичної і централь¬ 
ної нервових систем; гінекологіч¬ 
ні хвороби, гастрити. Курорт функ¬ 
ціонує цілий рік. У С. знаходяться 
кургани епохи бронзи; катакомб¬ 
ний могильник салтівськоі куль¬ 
тури. В місті — пам'ятники В. І. 
Леніну (1976, скульптор В. Ко- 
стін), Артему (Ф. А. Сергєєву; 
1927, скульптор І. Кавалерідзе), 
юному розвідникові А. Комару 
(1969, скульптор А. Машаров). У 
С. народилися український поет 
М. М. Петренко, російський рад. 
живописець П. П. Кончаловський, 
укр. рад. критик і історик лі¬ 
тератури В. Д. Коряк, нар. артист 
СРСР Д. О. Мілютенко, двічі 
Герой Рад. Союзу льотчик М. І. 
Семейко (туї встановлено його 
бюст, 1963). В 1889 в С. гастролю¬ 
вав М. Л. Кропивницький. У 1891 
тут побував О. М. Горький. 
Літ.: Мотиенко Я. В. Славянск. До- 
нецк, 1978. 
СЛОВ’І^НСЬКА ДРЕС імені 50- 
річчя Великої Жовтневої соціаліс¬ 
тичної революції — теплова елект¬ 
ростанція. Розташована поблизу 
м. Слов’янська Донец. обл. Буд-во 
почато 1951. Першу турбіну по¬ 
тужністю 100 тис. кВт введено в 
дію 1954. У 1957 з введенням в дію 
п’ятої турбіни на станції досягнзгго 
проектної потужності першої черги 
500 тис. кВт. У 1967 почато монтаж 
першого в Європі й СРСР гол. 
енергоблока потужністю 800 тис. 
кВт з закритичними параметрами 
пари, який введено в дію 1%7. В 
1971 став до ладу другий енерго¬ 
блок потужністю 800 тис. кВт. 
Потужність ДРЕС (1982) становила 
2100 тис. кВт. До складу станції 
входять 7 осн. та 6 допоміжних це¬ 
хів. Осн. паливом станції є до¬ 
нецький антрацит. 
СЛОВ’І^НСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
КАМ’ЯНбї СбЛІ — у Слов’ян¬ 
ському р-ні Донец. обл. УРСР. 
Пл. ЗО км^. Пром. запаси солі 
2,5 млрд. т (1981). Пов’язане з 
пермськими відкладами. Сіль за¬ 
лягає у вигляді пластів потужні¬ 
стю 32—45 м, глиб, залягання 
380—630 м. Сіль високої якості 
(вміст NаС1 67—97%). Родовище 
відоме з 2-ї пол. 17 ст., пром. роз¬ 
робку розпочато 1898. Видобува¬ 
ють сіль способом підземного ви¬ 
луговування. Розробляє родовище 
слов’янське виробниче об’єднання 
«Хімпром». Розсіл використову¬ 
ють у вироби, кухонної солі, ка¬ 
устичної, кальцинованої й питної 

ІВ. І. Груба7\ 

СЛОВ’І^НСЬКИЙ ЗАВбД ВАЖ¬ 
КОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
імені 60-річчя Великої Жовтневої 



соціалістичної революції, чСлов- 
важмаш». Розташований у м. Сло¬ 
в’янську Донец. обл. В 1912 Пд.- 
Російське акціонерне т-во на міс¬ 
ці тепер, з-ду чСловважмаш» по¬ 
чало буд-во содового з-ду. В 1914 
буд-во було законсервовано. В 
1917 тут провадили поточний ре¬ 
монт бронепоїздів, 1923 створено 
мех. майстерні по складанню і 
ремонту с.-г. машин. У 1927 май¬ 
стерні перетворено на з-д по ремон¬ 
ту механізмів і апаратів хім. та 
вуг. пром-сті. З 1931 з-д спеціалі¬ 
зувався на випуску запасних час¬ 
тин і вузлів устаткування для 
коксохімічного вироби. На поч. 
Великої Вітчизн, війни 1941—45 
з-д в осн. було евакуйовано на 
схід країни. В 1947 на ньому було 
досягнуто довоєнного рівня вироби. 
В 1958 освоєно випуск устаткуван¬ 
ня коксових батарей великої по¬ 
тужності. В березні 1959 до складу 
з-ду як механоскладальний цех 
ЛІо З увійшов з-д чЧервоний мета¬ 
ліст». З 1967 з-д став підприємст¬ 
вом важкого машинобудування. 
Осн. продукція (1982) — коксохі¬ 
мічне та прокатно-опоряджуваль¬ 
не устаткування. Підприємство на¬ 
городжено орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора (1981). 

, Л. М. Халимонрв. 
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГГЧ- 
НИЙ ІНСТИТУТ — вищий навч. 
заклад М-ва освіти УРСР в м. 
Слов’янську Донецької обл. Засн. 
1954 на базі учительського ін-ту 
(існував з 1939). У 1981/82 навч. р. 
у складі ін-ту — 5 ф-тів: фіз.-ма- 
тем., підготовки вчителів заг.-тех. 
дисциплін і праці, підготовки вчи¬ 
телів поч. класів, дефектологіч¬ 
ний, педагогічний (спеціальність — 
дошкільна педагогіка і психологія), 
на яких навчалося 4105 студентів, 
з них 1785 на денному віддаленні. 
Є заочне і підготовче відділення. 
Ін-т має обладнані кабінети, ла¬ 
бораторії, навч. майстерні, б-ку 
(фонд 306,5 тис. одиниць збері¬ 
гання). За час існування ін-т під¬ 
готував понад 14 тис. спеціалістів. 

О. П. Хворостянов. 
СЛОВ’І^НСЬКИЙ РАЙбН — на 
Пн. Зх. Донец. обл. УРСР. Утворе¬ 
ний 1936. Площа 1,3 тис. км^. 
Нас. 45,7 тис. чол. (1982). У районі 
— 47 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих 4 селищним і 10 сільс. 

Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Слов'янськ. С. р. розташований 
у межах Донецького кряжу. Корис¬ 
ні копалини; вапняки, керамічна 
та цегельно-черепична глини, фор¬ 
мувальні піски, крейда, кам. сіль. 
Річки — Сіверський Донець (на 
пн.-сх. межі району), його прит. 
Казенний Торець з Сухим Торцем 
та Маячкою. Тер. району прохо¬ 
дить траса Сіверський Донець — 
Донбас каналу. Грунти чорнозем¬ 
ні. Лежить у степовій зоні. В 
межах району — держ. заказник 
«Гори Артема». Осн. пром. і куль¬ 
тур. центр району — місто обл. 
підпорядкування Слов’янськ. У 
р-ні найбільше пром. підприємст¬ 
во — Донрибокомбінат (с-ще Мир¬ 
не). Районний комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Слов’янськ) 
та 8 будинків побуту. Спеціаліза¬ 
ція с. г.— землерооство овочево- 
зернового, тваринництво м’ясо- 
мол. напрямів. Площа с.-г. угідь 
1981 становила 84,3 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 66,1 тис. га, сіножаті 
й пасовища — 17,1 тис. га. Осн. 
культури: озима пшениця, куку¬ 
рудза, соняшник, овочеві, картоп¬ 
ля. У С. р.— 13 колгоспів, З рад¬ 
госпи, птахофабрика, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія. Заліз- 
нич. вузол Слов’янськ, залізничні 
станції—Машчормет, Шидлівська. 
Автомоб. шляхів — 725 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 500 км. 
У районі — сільс. профес.-тех. уч- 
ще, 27 заг.-осв. та музична школи; 
34 лік. заклади, у т. ч. 4 лікарні, 
28 будинків культури і клубів, 
34 кіноустановки, 27 б-к. У с. 
Хрестищі С. р. народився укр. 
рад. вчений у галузі електроавто- 
матизації с. г. І. І. Мартиненко. 
В С. р. видається газ. «Комуніст» 
(з 1917). В. Т. Овчаров. 
СЛОВ’^ІНСЬКІ Мбви — мови 
слов’ян. Становлять групу близь- 
коспоріднених мов індоєвроп. сі¬ 
м’ї. Найближчі до балтійських 
мов. Сучас. С. м. поділяють на 
підгрупи: східну, західну й пів¬ 
денну. До східнослов’ян. мов нале¬ 
жать російська мова, українська 
мова та білоруська мова', дозахід- 
нослов’ян. — польська мова, че¬ 
ська мова, словацька мова й лу¬ 
жицькі мови] до південнослов’ян. 
— болгарська мова, сербохор¬ 
ватська мова, македонська мова 
й словенська мова. Відомі також 
мертві С. м.— полабська мова й 
старослов'янська мова. 
Майже кожен із слов’ян, народів 
створив свою літературну мову, 
але в СФРЮ серби, хорвати, чор¬ 
ногорці та боснійці-мусульмани ко¬ 
ристуються спільною літ. мовою 
— сербохорватською, а в НДР лу¬ 
жичани мають дві літ. мови — 
верхньолужицьку й нижньолужи- 
цьку. Алфавіти східнослов’ян. і 
частини південнослов’ян. мов ба¬ 
зуються на слов’яно-кириличній 
графічній основі (див. Кирилиця), 
а західнослов’ян. і частини пів¬ 
деннослов’ян. — на лат. основі. 
Усі С. м. походять від єдиної 
праслов’ян. мови (існувала при¬ 
близно до 6 ст.), а тому між ни¬ 
ми спостерігається велика близь¬ 
кість у словниковому складі та в 
граматичній будові. Напр. рос. 
лето, новьій, мой, я ем, она носила; 
укр. літо, новий, мій, я їм, вона 
носила; білорус, лета, новьі мой. 

я ем, яна насіла; польс. Іаіо, 
по^у, т6^, іа іет, опа позіїа; 
чес. Іеіо, поуу, тйЗ, ^Iт, опа 
по8ІІа; словац. Іеіо, поуу, тбі, 
За Зет, опа позіїа; верхньолу- 
жицьке Іесо, по\уу, тбЗ, уг. Зет, 
\уопа Зе позуїа; нижньолужиць- 
ке — 1е5е, по\^у, тоЗ, За Іеш, \уопа 
Зе позуїа; болг. лято, нови, 
мой, аз ям, тя е носила; сербохорв. 
лето (ІЗеіо), нови (поуі), моЗ 
(тоЗ), За Зедем (За Зебет), она Зе 
носила (опа Зе позіїа), македонське 
лето, нов, моЗ, Зас Зам, таа (она) 
носила; словен. роІеІЗе, поуі, тоЗ, 
Заг Зет, опа Зе позіїа. До характер¬ 
них відмінностей між підгрупами 
або окремими мовами належать, 
напр., неоднакові еволюційні змі¬ 
ни (всі праслов’янські форми ре¬ 
конструйовані гіпотетично) пра¬ 
слов’ян. сполучень ОГ, ОІ, ег, еі 
між приголосними (праслов’ян. 
когуа — укр. корова, польс. кго- 
\уа, болг. крава; праслов’ян. 
зоїта — укр. солома, польс. 
зіота, болг. слама; праслов’ян. 
Ьегв'ь — укр. берег, польс. ЬГ2Є8, 
болг. бряг; праслов’ян. теїко — 
укр. молоко, польс. тіеко, болг. 
мляко); неоднакова доля прасло¬ 
в’ян. редукованих голосних ь та 
ь [праслов’ян. 5'ьп'ь — укр. сон, 
польс. 8еп, сербохорв. сан (зап), 
македонське сон]; різні зміни но¬ 
сових голосних [праслов’ян. г^ка 
— укр. рука, польс. г?ка, сербо- 
хорв. рука (гика), словен. гока]; 
незбіг рефлексів голосного е [пра¬ 
слов’ян. Іеіо — укр. тіло, білорус, 
цела, чес. Іеіо, польс. сіаіо, 
сербохорв. тело (ІІЗеІо), болг. тяло] 
тощо, є й інші відмінності у фоне¬ 
тиці, напр., у наголосі. Розхо¬ 
дження між С. м. у граматиці сто¬ 
суються, напр., збереження чи 
втрати форм минулого часу — 
аориста та імперфекта, наявності 
чи відсутності форм двоїни, 
різниці в збереженні й функціо¬ 
нуванні коротких форм прикметни¬ 
ків, втраті болг. та македонською 
мовами відмінювання імен то¬ 
що. Поряд із збереженим пра¬ 
слов’ян. лексичним фондом у С. м. 
з’явилися й новотвори. Внаслідок 
наук.-тех. революції й процесів 
сусп.-політ, та екон. інтеграції 
між слов’ян, народами останнім 
часом спостерігається певне збли¬ 
ження всіх С. м. у словниковому 
складі, зокрема в термінології. 
Про наук, вивчення С. м. див. 
Слов'яноз навст во. 
Літ.: Грунськнй М. К. Вступ до сло¬ 
в’янського мовознавства. К. — Львів, 
1946: Трофимович К. К. Практи¬ 
кум з порівняльної граматики слов’¬ 
янських мов. Львів, 1960; Берн- 
штейн С. Б. Очерк сравнительной 
грамматики славянских язьїков [т. 
1—2]. М., 1961—74; Коломієць В. Т. 
Спорідненість слов’янських мов. К., 
1962; Кондрашов Н. А. Славян- 
ские язьїки. М., 1962; Вступ до порів¬ 
няльно-історичного вивчення слов’ян¬ 
ських мов. К., 1966; Славянские язи¬ 
ки. М., 1977; Супрун А. Е., Калюта 
А. М. Введение в славянскую филоло- 
гию. Минск, 1981. К. К. Трофимович. 
СЛОНГМСЬКИЙ Михайло Лео¬ 
нідович [20.VII (І.УПІ) 1897, Пе¬ 
тербург — 8.x 1972, Ленінград] — 
рос. рад. письменник. Друкуватися 
почав 1917. У 1923 — редактор 
я^рн. «Забой» у Донбасі. Перша 
зо. оповідань — «Шостий стріле¬ 
цький» (1922). Романи «Лаврови» 
(1926), «Хома Клешньов» (1930), 
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Слонові. 
Слон індійський. 

трилогія чІнженери» (1950), чДру¬ 
зі» (1954), чРовесники віку» (1959) 
— про становлення тех. інтеліген¬ 
ції у перші роки Рад. влади. Твори 
періоду Великої Вітчизн. війни 
характеризуються патріотич. тема¬ 
тикою (збірки чРідна хата», 1942; 
чГолова міськвиконкому», 1943). 
Автор чПовісті про Левіне» (1935), 
повістей чСтріла» (1945), чЗавтра» 
(1967) та ін. На укр. матеріалі 
написані оповідання чМашина Еме¬ 
рі» (1924), чЛяпас» (1929). Наго¬ 
роджений 2 орденами Трудового 
Червоного Прапора, орденом ч Знак 
Пошани», медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—4. Л., 
1969—70; Избранное, т. 1—2. Л., 1980; 
Укр. перекл.— Повість про Ле¬ 
віне. К.—X., 1935; Здобуття Зимньо- 
го. К.—X., 1935. В. П. Замковий. 

СЛОНбВА КГСТКА — зубна ре¬ 
човина {дентин) бивнів слонів і 
мамонта. С. к. міцна, однорідна, 
має білий з жовтуватим відтінком 
колір. Добре піддається обробці 
різанням, шліфуванням, поліру¬ 
ванням, після пластифікації (роз¬ 
різання на пластини) — і гнуттям. 
Слонова кістка експортується з 
Африки (бивні завдовжки до З м, 
масою до 100 кг) і з Індії (бивні 
завдовжки до 2,5 м, масою до 
75 кг). З С. к. виготовляють 
предмети побуту і культу, при¬ 
краси; використовують також в 
техніці. 
СЛОН б ВІ (ЕІерЬапІісІае) — роди¬ 
на ссавців ряду хоботних. Відомо 
2 сучас. види, поширені в Пд. Азії 
і Африці: слон африкан¬ 
ський (ЕІерЬаз аггісапиз) та 
слон індійський (Е. та- 
хітиз). Деякі дослідники виділя¬ 
ють африканського слона в рід 
ЕохосІопІа. Довж. від кінчика хо¬ 
бота до кінця хвоста бл. 7 м (з них 
хобот — до 2,25 м, хвіст — до 
1,5 м), вис. в холці до 3,75 м, 
маса до 8 т. Шкіра товста, сірого 
кольору, в індійського слона без 
волосяного покриву, в африкан¬ 
ського — з рідким волоссям. Зуби 
складаються з пластин дентину, 
вкритих емаллю і з’єднаних між 
собою зубним цементом. Зубна 
система своєрідного типу; у верх¬ 
ній і нижній щелепах з кожного бо¬ 
ку постійно функціонують по од¬ 
ному зубу, які в міру стирання за¬ 
мінюються іншими до 6 раз про¬ 
тягом життя, у верхній щелепі є 
3 обох боків по одному сильно роз¬ 
виненому різцю-бивню (бувають 
завдовжки до з м, масою до 100 
кг). Кінцівки стопохідні, п’ятипа¬ 
лі, пальці вкриті шкірою, і видно 
лише копита. С. населяють пере¬ 
важно ліси і савани, тримаються 
стадами по 10—20, іноді 50—100 
і більше особин. Живляться рос¬ 
линними кормами, здійснюють кор¬ 
мові міграції (див. Міграція тва¬ 
рин). Самка раз на 2—З роки, 
після 18—22 МІС. вагітності народ¬ 
жує 1 слоненя. Статевої зрілості 
досягають у 9—10 років (самки) 
і 18—20 (самці). Тривалість жит¬ 
тя понад 60 років. С. легко підда¬ 
ються одомашненню (їх викорис¬ 
товують для виконання важких ро¬ 
біт) та дресируванню. Були об’єк¬ 
том мисливства заради бивнів та 
м’яса, але у зв’язку із зменшенням 
чисельності взяті під охорону. 
Викопні рештки С., зокрема ма¬ 
монтів, відомі з плейстоцену Єв¬ 

разії, Пн. Америки, предків С.— 
мастодонтів — з нижнього олі¬ 
гоцену Африки. На Україні, крім 
мамонтів, існував (пліоцен, плейс¬ 
тоцен) слон південний (Е. те- 
гісііопаїіз). Іл. див. також на 
окремому аркуші до ст. Ссавці. 

^ Н. Л. Корнієць. 
слонбвічерепахи , веле¬ 
тенські черепахи — назва най¬ 
більших представників родини 
наземних черепах. Окремі види 
мають довж. панцира до 1,5 м, 
масу до 250 кг (іноді до 400 кг). 
Рослиноїдні. Поширені на о-вах 
Індійського (Маскаренські, Сей- 
шельські, Мадагаскар, Альдабра) 
та Тихого (Галапагоські о-ви) 
океанів. Дуже винищені хижаць¬ 
ким промислом (використовують 
м’ясо, жир, яйця). Викопні С. ч. 
відомі з неогенових відкладів, 
зокрема в Європі, у т. ч. на Украї¬ 
ні. Іл. див. на окремому аркуші 
до ст. Плазуни. 
СЛОНОВІСТЬ, елефантіаз — хво¬ 
робливий стан, проявом якого є 
стійке істотне збільшення об’єму 
окремих частин тіла людини. Спри¬ 
чинюється нервовотрофіч.та судин¬ 
ними розладами, переважно пору¬ 
шенням лімфообігу на грунті хро¬ 
нічних запальних процесів (напр., 
при тромбофлебіті, бешисі тощо). 
У початкових стадіях шкіра і 
підшкірна клітковина уражених 
ділянок набрякають, а згодом — 
ущільнюються (внаслідок розро¬ 
щення сполучної тканини). Зде¬ 
більшого спостерігається С. кін¬ 
цівок, зовн. статевих органів, 
обличчя; уражені частини поступо¬ 
во зазнають спотворення. Ліку 
в а н н я: на початку хвороби кон¬ 
сервативне — лікувальні еластич¬ 
ні панчохи або бинт, фізіотерапев¬ 
тичні заходи тощо. При С., що 
вже сформувалася,— хірургічне. 
чСЛУЖБА ПбБУТУ УКРАЇНИ» 
— журнал, орган М-ва побутового 
обслуговування населення УРСР. 
Видається з 1971 щокварталу. Вис¬ 
вітлює сучас. прогресивні форми 
побут, обслуговування, передовий 
досвід у цій галузі, знайомить чи¬ 
тачів з досягненнями художників- 
модельєрів, фотомайстрів тощо. 
СЛУЖБА ПОГбДИ — система 
забезпечення різних галузей нар. 
господарства та населення даними 
про фактичний і очікуваний стан 
погоди, водних об’єктів суходолу 
і морів, про розвиток с.-г. куль¬ 
тур. С. п. вивчає атм. процеси, 
вплив гідрометеорологічних фак¬ 
торів на госп. діяльність, попере¬ 
джає про загрозливі гідрометеоро¬ 
логічні явища (град, зливи, силь¬ 
ний вітер, засуха, підйом рівня 
води, селі й СНІГОВІ лавини тощо), 
я також контролює стан забруд¬ 
нення повітряного і водного ба¬ 
сейнів. Інформація про стан по¬ 
годи регулярно надходить у про¬ 
гностичні органи від метеорологіч¬ 
них, аерологічних, сніголавинних 
і морських станцій, постів, метео¬ 
рологічних супутників, кораблів 
погоди тощо. Її наносять на си¬ 
ноптичні карти, за якими склада¬ 
ють прогнози погоди. В нашій 
країні центр, орган С. п.— Гідро¬ 
метеорологічний н.-д. центр СРСР, 
підпорядкований Держ. к-ту СРСР 
по гідрометеорології і контролю 
природного середовища (до 1978 — 
Г ол управ лі ння гі дрометеороло- 

гічної служби СРСР); на Украї¬ 
ні — Укр. бюро погоди, що вхо¬ 
дить до складу Укр. респ. управ¬ 
ління по гідрометеорології і конт¬ 
ролю природного середовища. 
Централізоване збирання даних 
про погоду на земній кулі здійс¬ 
нює Всесвітня служба погоди, 
роботу якої координує Всесвітня 
метеорологічна організація. 

П. В. Шендрик. 

СЛУЖБА РУХУ ПОЛЮСІВ ЗЕМ¬ 
ЛІ — сукупність робіт по регуляр¬ 
ному визначенню переміщень по¬ 
люсів географічних’, одне із за.в- 
ЯЗіНь астрометрії. У першій пол. 
20 ст. ці визначення робились тіль¬ 
ки на базі спостережень над змі¬ 
нами широт астр. обсерваторій і 
спец, станцій Міжнар. служби 
широти, які розташовані на одній 
паралелі (39® 8') і ведуть спосте¬ 
реження за спільною програмою. 
Одна з цих станцій — в м. Кітаба 
Узб. РСР. Тепер використовують 
і дані про зміни довгот установ 
служб часу, вимірювання віддалей 
до штучних супутників Землі і 
доплерівського зсуву частот ра¬ 
діосигналів, що їх передають су¬ 
путники, спостереження квазарів. 
Ці роботи координує Міжнародна 
служба руху полюса (засн. 1961). 
Одержані дані обробляють в центр, 
бюро Міжнар. служби в м. Мідзу- 
сава (Японія) і Міжнар. бюро 
ча^ в Парижі, які регулярно 
публікують зведення координат 
полюса. є. П. Федоров. 
СЛУЖБА СбНЦЯ — систематич 
ні спостереження за явищами, що 
відбуваються в усіх шарах атмос¬ 
фери Сонця. їх проводять за допо¬ 
могою оптичних телескопів та 
радіотелескопів на ряді обсерва¬ 
торій, що працюють за єдиною про¬ 
грамою. Результати спостережень 
збирають в одному місці, де їх 
перевіряють порівнянням між со¬ 
бою і зводять до однієї однорідної 
системи шляхом виключення систе¬ 
матичних відмінностей між дани¬ 
ми різних обсерваторій. Функціо¬ 
нують три світових центри по зби¬ 
ранню сонячних даних: в СРСР 
(Гол. астр. обсерваторія АН СРСР), 
США і Франції; видається кілька 
міжнар. каталогів сонячної актив¬ 
ності. Ці дані використовують як 
для практичних цілей (прогнози 
умов радіозв’язку, магн. бур, кос¬ 
мічної радіаційної обстановки то¬ 
що), так і для дослідження при¬ 
роди самої сонячної активності. 
З 50-х рр. 20 ст. С. С. використо¬ 
вує спостереження Сонця в дале¬ 
кому ультрафіолетовому та рент¬ 
генівському діапазонах спектра з 
допомогою космічної техніки. 

М. М. Гнєвишев. 
СЛУЖБА ЧАСУ — 1) Сукупність 
координованих робіт по визначен¬ 
ню й зберіганню часу та передачі 
й прийому по радіо сигналів точ¬ 
ного часу. Визначають точний час, 
спостерігаючи зорі (зокрема, зна¬ 
ходячи власні рухи зір). Зберіга¬ 
ють його за допомогою годинників 
астрономічних та ін. еталонів ча¬ 
су, які звіряють, використовуючи, 
напр., метеорний радіозв'язок. 
С. ч. є одним із завдань астро¬ 
метрії. 2) Об’єднання астр. уста¬ 
нов, що пргводять відповідну робо¬ 
ту. Розрізняють Міжнародну, дер¬ 
жавні та відомчі С. ч. Міжнар. 
С. ч. координує роботи та узагаль- 



нює результати всіх С. ч. держав, 
які входять до Міжнар. бюро 
часу, що функціонує як орган 
ЮНЕСКО при ООН. Держ. С. ч. 
СРСР виникла 1920 на базі Гол. 
астр. обсерваторії АН СРСР. На 
Україні С. ч. організовано 1929 
як Об’єднану службу Гол. укр. 
палати мір і вагів (тепер Харків, 
держ. н.-д. ін-т метрології) та 
Харків, астр. обсерваторії. Відом¬ 
чі служби часу і частоти функціо¬ 
нують для задоволення виробни¬ 
чих потреб своїх відомств. 
Літ.: Белоцерковский Д. Ю., Палий 
Г. Н. Государственная служба време- 
ни и частоти СССР. ^Измерительная 
техника^, 1972, МЬ 12; Бакулин П. И., 
Блинов Н. С. Служба точного времени. 
М., 1977; Время и частота. Пер. с 
англ. М., 1973. М. Д. Сопельников. 

СЛУЖБА ШИРОТЙ —сукуп 
ність систематичних визначень 
географічної широти місця з ме¬ 
тою вивчення руху полюсів гео¬ 
графічних. Див. Служба руху по¬ 
люсів Землі. 
СЛУЖБбВА ОСбБА — за рад. 
правом особа, яка постійно або 
тимчасово займає в держ. чи 
громад, установі, організації або 
на підприємстві посаду, пов’яза¬ 
ну з виконанням орг.-розпорядчих 
або адм.-госп. обов’язків, чи вико¬ 
нує такі обов’язки за спец, повно¬ 
важенням. До С. о. належать і 
представники влади. Кожна С. о. 
в межах своєї компетенції має 
право здійснювати дії, що пород¬ 
жують, змінюють або припиняють 
конкретні правовідносини (напр., 
право найму і звільнення праців¬ 
ників). С. о. має право застосову¬ 
вати до виконавців заходи орг. 
чи виховного характеру, а в не¬ 
обхідних випадках — і примусу; 
має право здійснювати контроль, 
нагляд за виконанням директив 
парт, органів, законів та ін. держ.- 
правових актів тощо. С. о. наділе¬ 
ні певним обсягом повноважень. 
До С. о. не належать лікарі, ад¬ 
вокати, вчителі та ін. рядові спе¬ 
ціалісти, що виконують професійні 
функції. Не вважаються С. о. 
працівники, які виконують суто 
виробничі й матеріально-тех. опе¬ 
рації. Зловживання С. о. своїми 
правами тягне адм., дисциплінар¬ 
ну або матеріальну чи кримінальну 
відповідальність (див. Службові 
злочини, Відповідальність дис¬ 
циплінарна, Відповідальність ад¬ 
міністрації за порушення трудо¬ 
вого законодавства). 

, І. М. Пахомов. 
СЛУЖБбВА ТАЄМНЙЦЯ — за 
рад. правом дані, які відомі тій 
чи ін. особі завдяки її службовому 
становищу і не підлягають розголо¬ 
шенню (напр., таємниця вкладів 
в ощадних касах). Особи, винні 
в розголошенні С. т., підлягають 
дисциплінарній, в окремих випад¬ 
ках — кримінальній (зокрема, за 
розголощення державної таємни¬ 
ці, за порушення таємниці голо¬ 
сування) відповідальності. 
СЛУЖБбВІ ЗЕМЕЛЬНІ НАДГ- 
ЛИ — в СРСР земельні ділянки, 
що надаються в користування 
працівникам окремих галузей нар. 
г-ва у зв’язку з особливостями 
умов їхньої праці, місця прожи¬ 
вання і виконання службових 
обов’язків. Перелік категорій та¬ 
ких працівників, розмір ділянок 
і правила надання та користування 

ними визначаються зем. законо¬ 
давством (в УРСР — глава 27 
Земельного кодексу УРСР). Так, 
С. 3. н. надаються працівникам 
лісогосп. і лісозаготівельних під¬ 
приємств, лісової охорони заповід¬ 
ників і держ.-лісомисливських 
г-в, єгерям мисливських г-в і 
заказників, лінійним працівникам 
автомобільних шляхів і залізнич¬ 
ного транспорту та ін. На зрошу¬ 
ваних землях ділянки орної землі 
надаються в половинному розмірі. 
Якщо у працівника є присадибна 
ділянка, її розмір враховується 
при наданні С. з. н. Надання С. 
3. н. є суворо цільовим (орна зем¬ 
ля може бути використана тільки 
для вирощування с.-г. культур 
тощо). Виділяються С. 3. н. із 
земель, які є в користуванні під¬ 
приємств, орг-цій і установ від¬ 
повідних міністерств і відомств, 
а при нестачі таких земель — із 
земель держ. запасу чи держ. лі¬ 
сового фонду. Право користуван¬ 
ня С. 3. н. належить працівнику 
протягом часу його роботи на під¬ 
приємстві, в орг-ції чи установі 
і зберігається за ним у разі пере¬ 
ходу на пенсію по старості або 
інвалідності. За сім’єю таке право 
зберігається на час перебування 
працівника на дійсній строковій 
службі в Збройних Силах СРСР 
чи на навчанні. А. І. Пшеничний. 
СЛУЖБОВІ ЗЛОЧИНИ — про¬ 
типравні дії (або бездіяльність) 
службових осіб, вчинені ними по 
службі. За рад. правом С. з. визна¬ 
ється порушення службовою осо¬ 
бою обумовлених її службовим 
становищем обов’язків, яке завда¬ 
ло істотної щкоди держ. чи гро¬ 
мад. інтересам або охоронюваним 
законом правам і інтересам окре¬ 
мих громадян. С. 3. поділяються 
на загальні (можуть бути скоєні в 
будь-якій галузі управління дер¬ 
жавного) і спеціальні (характер¬ 
ні для окремих галузей держ. уп¬ 
равління). В кримінальних кодек¬ 
сах союзних республік загаль¬ 
ні С. 3. виділено в окрему главу 
(в УРСР — гл. VII КК УРСР). 
До них належать: зловживання 
владою або службовим становищем, 
перевищення влади або службо¬ 
вих повноважень, халатність, ха¬ 
барництво, службовий підлог. 
Спеціальні С. з. можуть 
бути скоєні у якійсь конкретній 
галузі (див. Господарські злочи¬ 
ни, Злочини проти правосуддя). 
За С. 3. передбачено покарання: 
позбавлення волі на різні строки, 
виправні роботи, а в окремих ви¬ 
падках — позбавлення права зай¬ 
мати певні посади тощо. 
СЛУЖБбВІ СЛОВА — слова, 
які вказують на залежність між 
повнозначними словами і вжива¬ 
ються для зв’язку між словами, 
частинами речення чи реченнями 
або надають різноманітних відтін¬ 
ків значенню слів чи всього речен¬ 
ня. Вони не мають номінативної 
функції (див. Номінація в мово¬ 
знавстві) і не можуть виступати 
членами речення. У сх.-слов’ян, 
мовах, у т. ч. й українській, до 
С. с. відносять прийменник, спо¬ 
лучник і частку (а деякі мо¬ 
вознавці — й допоміжні дієслова). 
Традиційна граматика, за якою, 
як правило, йде шкільна грамати¬ 
ка, вважає С. с. частинами мови. 

СЛУЖБОВІ СОБАКИ — група 
порід собаки свійської, що їх ви¬ 
користовують при насінні худоби, 
як транспортних тварин, для охо¬ 
рони майна і держ. кордонів, роз¬ 
шукування злочинців, знаходжен¬ 
ня корисних копалин і для спец, 
служб в армії (санітарної, зв’язку 
та ін.). Відомо бл. 100 порід С. с.; 
в СРСР розводять понад 20 порід. 
До С. с. належать вівчарки, не¬ 
нецький оленегінний собака, по¬ 
лярні їздові собаки, ердельтер’єр, 
боксер, доберман-пінчер, ротвей- 
лер, ризеншнауцер, дог, сенбернар. 
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СЛУЖИЛІ люди 

водолаз (ньюфаундленд), пудель 
та ін. За характером використан¬ 
ня С. с. поділяють на вартових, 
розшукових, пастуших, їздових та 
ін. Вартовими С. с. є вівчарки віт- 
чизн. порід (східноєвропейська, 
кавказька, українська, середньо¬ 
азіатська та ін.). Розшукових 
собак (східноєвропейська вівчар¬ 
ка) використовують для охорони 
держ. кордонів і боротьби з зло¬ 
чинцями. Пастуших собак (кав¬ 
казька, українська і середньо¬ 
азіатські вівчарки, ненецька лай¬ 
ка та ін.) використовують для охо¬ 
рони і насіння овець, великої рог. 
худоби, оленів. їздовими собака¬ 
ми (переважно північносхідна 
лайка) на Крайній Пн. перевозять 
вантажі і людей. 
Літ.: Ковриженко И. Н., Козлов 
Н. И. Вьіращивание и дрессировка 
собак. К., 1963; Пособие по собако- 
водству. ,Л., 1973. 
СЛУЖЙЛІ ЛЙ)ДИ — особи, які 
перебували на держ. службі в 
Рос. державі 15—17 ст. З серед. 
16 ст. поділялися на С. л. «по 
отечеству» (спадкові — бояри, 
дворяни, діти боярські), які во¬ 
лоділи землею з селянами, мали 
юрид. привілеї і обіймали керівні 
посади в армії та держ. управлін¬ 
ні, та С. л. «по прибору» {стріль¬ 
ці, пушкарі, городові козаки), 
яких набирали з селян і посадських 
людей. Вони одержували жалу¬ 
вання грішми й хлібом (у деяких 
районах — землею) і звільнялися 

Службові собаки: 
1 — середньоазіатська 
вівчарка; 
2 — східноєвропейська 
вівчарка; 
3 — південнор9СІйська 
(українська) вівчарка; 
4 — доберман-пінчер; 
5 — кавказька 
вівчарка; 
6 — шотландська 
вівчарка (колі); 
7 — ризеншнауцер; 
8 — ердельтер’єр; 
9 — ньюфаундленд 
(водолаз); 
10 — дог: 
11 — боксер; 
12 — сенбернар. 
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А. О. Слуцкія. 

Різні типи слухових 
апаратів; 
1 — у ВИГЛЯДІ шпильки 
для волосся: 
2 — кишеньковий (уго¬ 
рі праворуч індивідуа¬ 
льний вушний вкла¬ 
диш); 
3 — у вигляді окуля¬ 
рів з індивідуальним 
вушним вкладишем. 

від держ. податків і повииностей. 
У 2-й пол. 17 ст. С. л. разом 
з укр. козаками захищали пд. 
кордони Слобідської і Лівобереж¬ 
ної України. Термін челужилі 
люди» вийшов з ужитку на поч. 
18 ст. у зв’язку з реформами в 
держ. апараті та в армії. 
СЛ^^КВА, вальдшнеп, валюшень 
(Зеоіорах ги5І:ісо1а) — птах род. 
сивкових. Довж. тіла 34—38 см, 
маса 200—460 г. Дзьоб довгий, 
прямий. Оперення спинки рудува¬ 
то-іржасте з темними і світлими 
пістрявинами. С. поширена в Єв¬ 
ропі й Азії. В СРСР — в рівнин¬ 
них і гірських лісових зонах, у 
т. ч. в УРСР — нечисленний гні¬ 
здовий птах пн. частини Полісся, 
Карпат і Криму; подекуди зустрі¬ 
чається в Лісостепу. Гніздиться на 
землі, найчастіше у вологих міс¬ 
цях мішаних лісів. Кладку з 4 
яєць насиджує самка 22—24 доби. 
Живиться гол. чином дощовими 
червами, а також комахами й 
молюсками. Об’єкт спорт, полю¬ 
вання. о. Б. Кістяківський. 

СЛУХ — здатність тварин і люди¬ 
ни сприймати звукові подразнен¬ 
ня й трансформувати їх у специ¬ 
фічні відчуття. У вищих хребет¬ 
них тварин і людини здійснюється 
звуковим аналізатором, що скла¬ 
дається з периферичного відділу — 
вуха (виконує гол. чин. функцію 
звукосприймання), провідникової 
частини (слухового нерва й про¬ 
відних шляхів мозку), централь¬ 
ного відділу (вискової зони кори 
великих півкуль головного мозку, 
де й завершується аналіз звуку). 
Будова звукосприймального апа¬ 
рату у різних груп організмів має 
значні відмінності (див. Слуху 
органи). Природними подразни¬ 
ками органів С. є звуки, що зви¬ 
чайно складаються з великої кіль¬ 
кості звукових коливань різної 
частоти та амплітуди. При визна¬ 
ченні здатності до сприймання ор¬ 
ганів С. використовують гол. чин. 
звуки певної частоти (тони) й си¬ 
ли, які генеруються особливими 
приладами — аудіометрами (див. 
Аудіометрія). Чутливість С. виз¬ 
начається мінімальною силою зву¬ 
ку, що викликає відчуття — по¬ 
рогом чутності. Слуховий 
аналізатор людини може реагува¬ 
ти на звуки силою від десятків 
часток Па до 10 і більше Па, сприй¬ 
має частоту звуків від 16 Гц до 
20 кГц (найвища чутність при ча¬ 
стоті 1—4 кГц; вона відповідає 
частоті звуків мовлення). З віком 
верхня межа С. знижується і після 
50 років може знаходитися на рів¬ 
ні 12—15 кГц. У багатьох тварин 
верхня межа сприймання зву¬ 
кових коливань вища, ніж у люди¬ 
ни; у собак — 38 кГц, кішок — 
50 кГц. При тривалому одноманіт¬ 
ному звуковому подразненні спо¬ 
стерігається явище адаптації С., 
чутливість знижується, розви¬ 
вається втома С. Про порушення 
С. див. Глухота. Отосклероз. 

, П. М. Сєрков. 
СЛУХ МУЗЙЧНИИ — здатність 
сприймати, уявляти та відтворю¬ 
вати висоту муз. звуків. Розріз¬ 
няють С. м. абсолютний (здат¬ 
ність визначати на слух і відтворю¬ 
вати точну висоту будь-якого зву¬ 
ку, не порівнюючи його з ін. зву¬ 
ком відомої висоти) та відносний 

(здатність визначати інтервали і 
висоту звуку шляхом порівняння 
його з іншим). С. м. внутрішній — 
здатність мисленно уявляти і від¬ 
творювати музику (в пам’яті або 
в процесі творчості). С. м. виявля¬ 
ється в ладовому (здатність відріз¬ 
няти ладові функції окремих зву¬ 
ків мелодії), гармонічному (сприй¬ 
мання багатоголосої музики, якос¬ 
ті співзвуччя, його консонансного 
і дисонансного характеру) та у зву- 
ковисотному інтонаційному (здат¬ 
ність відрізняти і відтворювати 
звуковисотні відхилення в межах 
одного муз. ступеня) чутті. 
СЛУХОВІ апарати — звуко- 
підсилювальні прилади, що засто¬ 
совуються при стійкому зниженні 
слуху або глухоті. Дія С. а. грун¬ 
тується на принципі підсилення 
звуку (див. Електроакустика). 
Складаються С. а. з мікрофона, 
який перетворює звукові коливан¬ 
ня на електричні, підсилювача 
електричних коливань та телефону. 
Для передавання звуку безпосеред¬ 
ньо через кістку за вухом встанов¬ 
люють телефон, а для передавання 
звуку через повітря спец, вкладиш 
встановлюють у зовнішній слухо¬ 
вий прохід. Вибір того чи ін. спо¬ 
собу залежить від причин знижен¬ 
ня слуху, тобто від того, який апа¬ 
рат органу слуху уражений: звуко¬ 
провідний чи звукосприймальний. 
Сучасні С. а. випускаються досить 
мініатюрними у вигляді портсига¬ 
рів, окулярів, шпильок та ін. (див. 
мал.). Підбір С. а. здійснюється 
в спец, слухопротезних пунктах 
за направленням лікарів-оторино- 
ларингологів. Користування С. а. 
потребує певного тренування. 

бРГАНИ — органи чут¬ 
тя тварин і людини; своєрідні 
утвори, основними складовими 
частинами яких є спеціалізовані 
рецептори, здатні сприймати звук. 
Серед безхребетних* справжні С. о. 
розвинені тільки у комах: здебіль¬ 
шого вони представлені первинно- 
чутливими, або тимпанальними, 
органами (у прямокрилих, напів¬ 
твердокрилих, метеликів), а іноді 
ін. утворами (хордотональними, 
джонстоновими органами тощо). 
Тимпанальні органи містяться на 
ногах, черевці, грудях, складають¬ 
ся з тонкої кутикулярної (див. Ку¬ 
тикула), т. 3. барабанної, перетин¬ 
ки, яка зв’язана з трахеями або 
повітряними порожнинами, і гру¬ 
пи хордотональних сенсил, які 
прикріплені або до перетинки, або 
до зв’язаних з нею трахей. Джон- 
стонів орган міститься на другому 
членику антени у комарів. У ви- 
сокорозвинених плазунів (напр., 
у крокодилів) вперше з’являється 
зачаток зовн. вуха у вигляді особ¬ 
ливої шкірної складки, що захи¬ 
щає барабанну перетинку. Ця 
структура розвинена у деяких 
птахів. При вторинному переході 
наземних хребетних тварин до 
водного способу життя (китоподіб¬ 
ні, ластоногі та ін.) спостерігається 
редукція спочатку зовн., а в дея¬ 
ких випадках і середнього вуха 
(дельфіни). Про С. о. людини див. 
Вухо. 
СУП^ЦКІН Абрам Олександрович 
[5 (17).VII 1891, Борисоглшськ, 
тепер Воронезької обл.— 13.VII 
1950, Харків] — укр. рад. радіо- 
фізик, акад. АН УРСР (з 1948). 

Член Комуністичної партії з 1940. 
Закінчив (1916) Харків, ун-т, 
працював там же, одночасно (з 
1930) — у Фіз.-тех. ін-ті АН УРСР 
(м. Харків). Осн. наук, праці 
присвячені дослідженню електро- 
магн. коливань. Розробив магне¬ 
тронні методи генерування радіо¬ 
хвиль. У 1924—25 сконстрзгював 
перший магнетронний генератор 
на довжину хвилі 7,3 см, розро¬ 
бив конструкції потужних магнет¬ 
ронів. Створив (1939) разом з спів¬ 
робітниками перший в СРСР ра¬ 
діолокатор. 
СЛ!^ЦКІС Міколас (н. 20.Х 1928, 
м. Паневежис, тепер Литовської 
РСР) — литовський радянський 
письменник. Член КПРСІ з 1950. 
Друкуватися почав 1945. Ав¬ 
тор збірок оповідань <Я знову 
бачу прапор» (1948), <Як розби¬ 
лось сонце» (1957), збірки новел 
«На вітрі» (1958), «Кроки» (1965), 
зб. повістей «Дівоча неділя» (1971), 
романів на теми сучасності «Ада¬ 
мове яблуко» (1966), «Неспокійна 
моя гавань» (1968), «Наприкінці 
дня» (1976). Пише п’єси, твори для 
дітей. Виступає з літ.-критични¬ 
ми статтями (зб. «Найважче мис¬ 
тецтво», 1960; «Основа всіх основ», 
1975). Нагороджений орденом 
«Знак Пошани», медалями. 
Те.: Укр. перекл.— Сходи в 
небо. К., 1973; Рос. перекл.— 
Избранньїе произведения, т. 1—2. 
М., 1980; Рассказьі. М., 1960; Увертю¬ 
ра и три действия. М., 1965; Ульїбки и 
судьбьі. М., 1968. 
СЛ)^ЦЬКИЙ Антон Йосипович 
(1884, Варшава — 24.IV 1918, по¬ 
близу Алушти) — учасник Жовтне¬ 
вого збройного повстання в Петро¬ 
граді та встановлення Рад. вла¬ 
ди в Криму. В революц. русі — 
з 1905. Не раз зазнавав арештів, 
був на засланні. Після Лютневої 
революції 1917 — парт, організатор 
на Обуховськог^ з-ді в Петрогра¬ 
ді, член Петербурзького коміте¬ 
ту РСДРП(б). Делегат VI з’їзду 
РСДРП(б). На 2-му Всерос. з’їзді 
Рад обраний членом ВЦВК. З бе¬ 
резня 1918 — голова Раднаркому 
Радянської Соціалістичної Рес¬ 
публіки Тавріди (Крим). Розстрі¬ 
ляний контрреволюціонерами. 
СЛ!^ЦЬКИЙ Євген Євгенович 
[7(19). IV 1880, с. Нове, тепер 
Большесельського р-ну Яросл. обл. 
— 10.III 1948, Москва] — рад. 
економіст, математик і статистик. 
У 1901—02 навчався на матем. від¬ 
діленні Київ, ун-ту, 1902—05 — 
в Мюнхенському політехнікумі; 
1905 вступив на юрид. ф-т Київ, 
ун-ту, який закінчив 1911. За роз¬ 
робку економі ко-матем. методів 
С. присвоєно звання професора; 
викладав у Київ, ун-ті та деяких 
ін. вищих навч. закладах Києва. 
З 1926 працював у Кон’юнктурно¬ 
му ін-ті та ЦСУ СРСР (Москва). 
З 1934 — в Н.-д. ін-ті математики 
і механіки при Моск. ун-ті, з 
1938 — в Математичному ін-ті 
ім. В. А. Стеклова АН СРСР. 
Автор праць з теорії ймовірностей 
і математичної статистики. С.— 
основоположник су час. матем. тео¬ 
рії споживання. 
СЛІ^ЦЬКИЙ Михайло Якович 
(19.VII 1907, Київ — 23.VI 1959, 
Москва) — укр. рад. кінорежисер, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1954). 
Член КПРС з 1942. В 1932 закін- 
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чив операторський ф-т Держ. ін-ту во. На С.— міста Старокостянти- 
кінематографії. З 1932 — режи- нів, Новоград-Волинський. 2) Річ- 
сер документального кіно. Філь- ка на Пд. БРСР, ліва прит. При¬ 
ми: «Ленін з нами» (1933), «Місто п'яті. Довж. 197 км, площа оас. 
юності» (1935), «Сини трудового 7530 км^. Тече в межах Білорусь- 
народу» (1937, спільно з І. Ко- кого Полісся. Живлення мішане, 
паліним), «День нового світу» переважно снігове. Споруджено 
(1940, спільно з Р. Карменом), Солігорське водосховище. Вико- 
«Пісня про Киргизію» (1947). В ристовують як водоприймач осу- 
1947—56 — режисер Київ, студії шувальних систем. На С.— м. 
хронікально-документальних філь- Слуцьк; у бас. річки — добування 
мів. Фільми: «Радянська Украї- калійної солі, 
на» (1947), «Квітуча Україна» СЛУЧ£ВСЬКИЙ Костянтин Кос- 
(1951), «Навіки з російським наро- тянтинович [26.VII (7.VIII) 1837, 
дом» (1954). Держ. премія СРСР, Петербург — 25.IX (8.Х) 1904, там 
1942, 1948, 1952. же] — рос. письменник. Друку- 
СУП^ЦЬКИЙ ЛІТйПИС, Уваров- ватися почав 1857. Серія статей 
ський список західноруських літо- «Явища російського життя під кри- 
писів — одна з коротких редакцій тикою естетики» (в. 1—З, 1866— 
літописів білорусько-литовських. 67) спрямована проти рос. ре- 
Складений у 15 ст. при дворі слуць- волюц.-демократичної критики, 
ких князів і включає деякі відо- Автор чотирьох книг «Віршів» 
мості про їхню діяльність. Має (1880—83, 1890), поем, збірок по- 
дві частини. В першій з них вик- вістей і оповідань («Віртуози», 
ладено події, що відбувалися у 1882; «Тридцять три оповідання». 
Великому князівстві Литовському 1887, та ін.), роману «Від поцілуц- 
3 2-ї пол. 14 ст. до 1446. Друга — ку до поцілунку» (1872), тритомної 
включає літопис загальнорус. ха- геогр.-етногр. праці «По півночі 
рактеру (охоплює події 970—1237). Росії» (1888). У творах С. відби- 
С. л. є цінним джерелом для вив- лись філософ, роздуми, соціально- 
чення історії Білорусії, Литви, моральні проблеми, істор., грома- 
Пн.-Сх. Русі, України 14 — 1-ї дян. і ліричні мотиви. Був одним 
пол. 15 ст. із попередників російського сим- 
Видання: Полное собрание русских волізМу. 
летописей, т. 17. СПБ, 1907. Те.: Стихотворения и позмьі. М.—Л., 
СЛУЦЬКІ ПОЯСЙ — білорус. Стихотворения Петрозаводск, 
художні текстильні вироби 2-ї пол. 
18-1-ї пол. 19 ст. Виробляли руч- СЛЮДИ - г^па мінералів кла- 
ним способом з шовкових, золотих силікатів, близьких між тобою 
або срібних ниток. С. п. найчасті- “ властивостями і морфоло- 
ше були дв^ічними (завдовжки гічними ознаками. Більшість С. 
від 2 до 4,5 м і завширшки — 38— кристашзуеться в монокліннт син- 
60 см). У 1758—1844 С. п. виготов- С- шарувату струк- 
ляли в м. Слуцьку (тепер Мінської 3^ хімічним складом розріз- 
обл.; звідси назва) на ткацькій 
фабриці («персіарні») князів Рад- ^арагоніт МаАІ2(ОН)2 [АІЗізС^оІ. 
зивіллів. Відтоді С. п. носили бі- магнезіально-залізисті С.- біо- 
лоруси, поляки, українці та росі- тит, флогопіт, лепідомелан 
яни замість дорогих сх. поясів. КРез'^(ОН)2 [АІЗізОщ]; літієві С. 
Виробництво С. п. швидко поши- _ лепідоліт, цинвальдит 
рилося и на Україні — в Гатчині К (ЬІРе^+АІ) (РОН)2[АІ5ізО,о], 
(м. Станіслав, тепер Івано-<І^ан- тайніоліт К (ЬіМ^з) (ОН, Р)2 

ківськ), на Поділлі (м.Меджи^іж), [ЗІ^ОюІ, полілітіоніт К (ЬізАІ) 
Волині (м. Корець). Згодом пояси (ОН, Р)2 [5І40,о]. Для С. харак- 
ЦЬОГО типу ВИр^ЛЯЛИ у Москві, терні ізоморфні заміщення (див. 
в Польщі та Франції. Перпіим Ізоморфізм у хімії, фізиці, міне- 
маистром слуцької фабрики був ралогії). С. - гол. породоутворю- 
Ян Можуїськии. Пізніше ст^и мінерали більшості виверже- 
В1ДОМИМИ білорус.^ майстри Йо- цих гірських порід. Найбільше 
сип Борсук, Михайло Ба^нцевич, пром. значення мають мусковіт і 
Кончид, Лоико та ін. Орнамент флогопіт. В СРСР родовища мус- 
С. п. зазнав значних змін з введен- ковіту є в Карелії, на Уралі, в Сх. 
ням нар. мотивів у візерунки всієї Сибіру, флогопіту — на Кольсь- 
поверхні поясу та композиції його кому п-ові і в Забайкаллі. За рубе- 
К1НЦ1В. з 70 80-х рр. 20 ст. май- ,кем найбільші родовища муско- 
стри Худож фонду та місцевої віту _ в Індії. СІЛА, Канаді, Ки- 
пром-сті №0? відновили виго- таї, флогопіту — в Канаді, Індії, 
товлення С. п. на новому худож. Мадагаскарі. Застосовують С. 
рівні. Іл. див. також до ст. Декора- ^ електро- і радіотехніці. 
тивгю-ужиткове мистецтво, т. в 7 ппвліп.ши 
З, с. 320 321. СЛЮНЬКОВ Микола Микитович 
Літ.: Якдшша Л. І. С^цкія паясьі. (н. 26.ІУ 1929, с. Городець, тепер 

Рогачовського р-ну Гом. обл. 
СЛУЧ — дві річки у басейні Дні- БРСР) — рад. парт, і держ. діяч, 
пра. 1) Річка в межах Хмельн., Герой Соціалістичної Праці (1974). 
Житомир, і Ровен. областей УРСР, Член КПРС з 1954. Закінчив Мін- 
найбільша права прит. Горині, ський автомех. технікум (1950), 
Довж. 451 км, площа бас. 13 800 Білорус, ін-т механізації с. г. 
км2. Бере початок на пн. схилах (1962). З 1950 — пом. майстра. 
Подільської височини, нижче пе- майстер, старший майстер цеху 
ретинає Поліську низовину. Най- Мінського тракторного з-ду, з 
більші притоки: Тня (права), Хо- 1952 — заст. нач., нач. цеху, голо- 
мора. Смолка, Корчик (ліві). Жив- ва заводського к-ту профспілки, 
лення переважно дощове. У вер- В 1960—65 — директор Мінського 
хів’ї — невелика ГЕС. Використо- з-ду зап. частин. У 1965—72 — 
вують для тех. і побутового водопо- директор Мінського тракторного 
стачання і зрошування; рибницт- з-ду, ген. директор Мінського ви¬ 

роби. тракторобудівного об’єднан¬ 
ня. У 1972—74 — перший секретар 
Мінського міськкому партії. В 
1974—83 — заст. голови Держпла- 
ну СРСР. З січня 1983 — перший 
секретар ЦК Компартії Білорусії. 
Депутат Верховної Ради СРСР 7-го 
скликання. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, 2 орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1971. 
СЛЮСАРікнКО Захар Карповпч 
[н. З (16).IX 1907, м. Зміїв, тепер 
м. Готвальд Харків, обл.] — рад. 
військ, діяч, генерал-лейтенант тан¬ 
кових військ (1963), двічі Герой 
Рад. Союзу (1944, 1945). Член 
КПРС з 1929. В Рад. Армії з 1932. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 — командир танк, бата¬ 
льйону на Пд.-Зх. і Брян. фронтах, 
командир танк, бригади на Ста- 
лінгр. фронті, командир гвард. 
танк. ПОЛКУ на Ленінгр. фронті, з 
лютого 1944 — на 1-му Укр. фрон¬ 
ті, командир 56-ї гвард. брига¬ 
ди 3-ї гвард. армії. Після війни — 
на командних посадах у Рад. Ар¬ 
мії. В 1957 закінчив Вищі курси 
при Військ, академії Генштабу. 
З 1965 — у відставці. Нагородже¬ 
ний 2 орденами Леніна, орденом 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
СЛЮСАРНІ РОБбТИ — роботи, 
пов’язані з обробкою металів у 
холодному стані слюсарним інстру¬ 
ментом. Вони звичайно доповню¬ 
ють мех. обробку металів на вер¬ 
статах або завершують виготовлен¬ 
ня металевих виробів з’єднуванням 
деталей, складанням машин і ме¬ 
ханізмів, регулюванням їх. С. р. 
полягають у розмічуванні, рубан¬ 
ні, о)5пилюванні, випрямлянні, гну¬ 
тті і розрізуванні металів, свер¬ 
длінні у заготовках отворів, на¬ 
різуванні різьби, припасовуван¬ 
ні поверхонь тощо. Під час С. р. 
користуються розмічальним ін¬ 
струментом, зубилами, кувалда- 
ми, молотками (див. Ковальський 
інструмент), свердлами, розвер- 
тками, напилками, ножицями, 
шаберами, оправками, шаблонами, 
щупами, гайковими ключами, ле¬ 
щатами, плоскогубцями, механі¬ 
зованим інструментом тощо. 

СЛЮСАРНІ 
РОБОТИ 

М. М. Слюньков. 

3. К. Слюсаренко. 

. 

6* аа А. 
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СЛЯБ 

М. И. Сльозка. 

П. Д. Сльота. 
Київська Софія. 1969. 

Смарида стрілоподібна 
чорноморська. 

СЛЯБ (англ. 5ІаЬ, букв.— пли¬ 
та, пластина) — плоска заготовка 
прямокутного перерізу, утворена 
безпосередньо з рідкого металу на 
установках безперервного розли¬ 
вання сталі або прокаткою ста¬ 
левого зливка на слябінгу (рідше 
блюмінгу чи блюмінгу-слябінгу). 
Ширина С.— 400—2240, висота 
(товщина) — 75—610 мм. З С. ви¬ 
готовляють листовий прокат. 
СЛЯБІНГ (англ. зІаЬЬіп^) — про¬ 
катний стан, на якому сталеві злив¬ 
ки (масою до 45 т) обтискують на 
сляби; різновид обтискного стану. 
Осн. частини С.: робоча кліть з 
валками прокатними, головні 
електродвигуни (заг. потужністю 
13 400 кВт) і устаткування, яким 
валки приводять у дію. На відмі¬ 
ну від блюмінга і блюмінга-сля- 
бінга С.— вузькоспеціалізований 
стан. Найпоширеніші універсальні 
С. У робочої кліті таких станів, 
крім двох горизонтальних (діа¬ 
метром 1100—1370 мм), є два вер¬ 
тикальні прокатні валки (діамет¬ 
ром 900—1220 мм) для обтиску¬ 
вання бокових граней зливка. Про¬ 
дуктивність універсального С.— 
З—7 млн. т слябів на рік. В СРСР 
перший С. став до ладу 1937 на 
з-ді чЗапоріжсталь». Значення С. 
зменшується в зв’язку з розвитком 
безперервного розливання сталі, 
при якому менші витрати металу, 
сльбзи — прозора, злегка опа- 
лесціююча рідина; секрет слізних 
залоз багатьох хребетних тварин 
і людини. Мають слабколужну 
реакцію; містять до 99% води, бл. 
0,9% неорганічних речовин (гол. 
чин. хлористого натрію) та 6л. 
0,1% білкових речовин (зокрема 
лізоциму, який надає їм бактери¬ 
цидних властивостей). С. зволо¬ 
жують передню поверхню очного 
яблука, змивають з нього сторонні 
часточки, беруть участь у живленні 
рогівки. Див. також Сльозовиді¬ 
лення. 
СЛЬбЗКА Микола Йосипович 
(н. зо.IV 1928, с. Іваниця, тепер 
Ічнянського р-ну Черніг. обл.) — 
укр. рад. актор, нар. арт. УРСР 
(з 1980). Після закінчення 1958 
Київ, ін-ту театр, мистецтва ім. 
І. Карпенка-Карого працює в 
Одеському укр. муз.-драм, теат¬ 
рі ім. Жовтневої революції. Ролі: 
Шельменко (<Шельменко-денщик» 
Квітки-Основ’яненка), Омелько 
(ч Мартин Боруля» Карпенка-Ка¬ 
рого), Іван Стоножка (ч97» М. 
Куліша), Наріжний (чТил» М. 
Зарудного), Єгор Полушкін (чНе 
стріляйте в білих лебедів» за 
Васильєвим), Рабурден (чСпад- 
коємці Рабурдена» Золя). Зніма¬ 
ється в кіно. К. О. Силіна. 
СЛЬбЗКА Михайло (р. н. невід.— 
1667) — укр. друкар і літератур¬ 
ний діяч. Походив з Білорусії. В 
1633—37 і 1643 — 51 керував 
Львівською братською друкар¬ 
нею. З 1638 мав власну друкарню, 
в якій видав понад 50 книжок ки¬ 
риличним і лат. шрифтами, у т. ч. 
філос. трактат М. Корони, твори 
І. Галятовського, панегірик Т. 
Прокоповича на пошану А. Же- 
ліборського. С.— автор публіци¬ 
стичних передмов, у яких висту¬ 
пав проти обмежень свободи ви¬ 
давничої діяльності. Після смерті 
С. його друкарню купило Львів¬ 
ське братство. 

Літ.: Исаевич Я. Д. Типография Ми¬ 
хайла Слезки и ее роль в межславян- 
ских культурних связях. В кн.; 
Федоровские чтения 1973. М., 1976. 

Я. Д. Ісаєвич. 

СЛЬбЗКІН Петро Родіонович 
[29.УП (Ю.УІІІ) 1862, Москва — 
ЗО.XI 1927] — вітчизняний агро¬ 
ном. Після закінчення Петровської 
землеробської і лісової академії 
(1885) був залишений при кафедрі 
землеробства. В 1897 переїхав до 
Києва, де організував контрольно- 
насінну станцію. Брав участь у 
створенні с.-г. відділу Київ, полі¬ 
технічного ін-ту, з 1899 — профе¬ 
сор цього ін-ту. Займався пробле¬ 
мами гумусу, підвищення родю¬ 
чості грунту, результати узагаль¬ 
нив в працях чЕтюди про гумус» 
(1900), чСучасні питання науково¬ 
го землеробства» (1894). Видав 
чКурс спеціального землеробства» 
(1905). Склав і видав (1912—14) 
ч Сільськогосподарський кален¬ 
дар», що був популярний в бага¬ 
тьох країнах. 
СЛЬдзОВ Віталій Валентинович 
(н. 9. ПІ 1930, Сокол, тепер Во¬ 
логодської обл.) — укр. рад. фі¬ 
зик, доктор фіз.-мат. наук (з 
1970), професор (з 1976). Член 
КПРС з 1975. Закінчив (1954) 
Ленінгр. політех. ін-т. З 1954 пра¬ 
цює у Фіз.-тех. ін-ті АН УРСР 
(м. Харків). Осн. наук, праці — 
з теорії твердого тіла, зокрема 
з теорії надпровідності, електрон¬ 
ної теорії нормальних металів, 
дифузійних процесів і хім. реак¬ 
цій у твердих тілах, кінетичної 
теорії радіаційних процесів у ма¬ 
теріалах, теорії внутр. окислення 
металів тощо. Держ. премія УРСР, 
1978. 
СЛЬОЗОВЙДІЛЕННЯ — процес 
виділення сліз, що утворюються у 
слізних залозах багатьох хребет¬ 
них тварин і людини. Відбувається 
рефлекторно (див. Рефлекси) 
при висиханні або мех. подраз¬ 
ненні рогівки. Припиняється лише 
під час сну. Протягом доби у лю¬ 
дини виділяється 0,5—1,0 мл 
сліз. С. може посилюватись (гіпер- 
секреція) при деяких психічних 
станах (біль, гнів, радість та ін.), 
під час діяння надмірно яскраво¬ 
го світла, різних хім. речовин і 
зменшуватись (гіпосекреція) при 
деяких захворюваннях ока (напр., 
при трахоматозному ксерозі). 

Частина сторінки з <Апостола» Ми¬ 
хайла Сльозки. Львів. 1639. 

М.гс^4і4|іин 

ІЯЖМП ПНМНІН С* 

СО МНМ1. шийШіМі (м 

СЛЬОТА Іван Михайлович (н. 3. 
XII 1937, с. Яснозір’я, тепер Чер¬ 
каського р-ну Черкас, обл.) — 
укр. рад. хоровий диригент, нар. 
арт. УРСР (з 1979). У 1970 за¬ 
кінчив Одес. консерваторію. З 
1970 — худож. керівник полісь¬ 
кого держ. ансамблю пісні і тан¬ 
цю чЛьонок» (Житомир). Поста¬ 
вив вокально-хореографічні ком¬ 
позиції чНа Поліссі у нас», чКраю 
мій», чСлава труду хліборобсько¬ 
му», чВеснянки» та ін. Автор пі¬ 
сень (у т. ч. чЛенін — Партія — 
Народ», чА льон цвіте», чМоє 
Полісся голубе», чОй шумлять 
хліба», чЧайка степова»). 
С Л Ь О Т А Петро Дорофійович 
[3(16).Х 1911, с. Панютине, тепер 
Лозівського р-ну Харків, обл.— 
25.VI 1974, Київ] — укр. рад. жи¬ 
вописець, засл. художник УРСР 
(1973). Учасник Великої Вітчизня¬ 
ної війни. У 1940 закінчив Київ, 
худож. ін-т, де навчався у Ф. Кри- 
чевського. Твори: чМітинг у виз¬ 
воленому Києві 6 листопада 1943 
р.» (1947); чКиїв. Хрещатик» 
(1957), ч Блакитний ранок» (1969), 
чПробудження» (1974) та ін. 
СМАК — відчуття, що виникають 
при діянні різних речовин на сма¬ 
ку органи, розміщені у ссавців, 
у т. ч. людини, на язиці і слизовій 
оболонці рота. Розрізняють 4 осн. 
види смакових відчуттів: солодке, 
кисле, солоне і гірке; кінчик язи¬ 
ка найчутливіший до солодкого, 
бічні його поверхні — до кислого 
і солоного, основа — до гіркого. 
Внаслідок складного комплексу 
подразнень виникають різні від¬ 
тінки смакових відчуттів. Подраз¬ 
нення від смакових рецепторів по 
спец, нервах передаються до сма¬ 
кового центру в головному мозку. 
С. впливає на апетит, травлення 
і залежить від фізіол. стану ор¬ 
ганізму. С. порушується (підви¬ 
щується, знижується або зникає) 
при різних захворюваннях язика, 
провідних шляхів смакової чут¬ 
ливості або при патологічних про¬ 
цесах у певних ділянках головно¬ 
го мозку. Зміни С. бувають також 
при тимчасовому випадінні нюху 
(напр., при нежитю). 
СМАК ЕСТЕТЙЧНИЙ — здат¬ 
ність оцінювати явища природи 
й соціального життя як прекрасне 
й потворне, піднесене й низьке, 
трагічне й комічне. По відношен¬ 
ню до творів мистецтва С. е. вияв¬ 
ляється як худож. смак. Будучи 
індивідуальним, С. е. водночас 
є відносно сталою системою есте¬ 
тичних уподобань особи й зумов¬ 
люється суспільно-істор. практи¬ 
кою, в т. ч. естетичною й худож. 
культурою суспільства, його есте¬ 
тичними ідеалами й поглядами. 
Вирішальне значення у форму¬ 
ванні С. е. рад. людей має його 
ідейна спрямованість, відповід¬ 
ність нормам і цінностям соціалі¬ 
стичної свідомості. Формування 
у рад. людей С. е.— важлива ча¬ 
стина комуністичного виховання. 

, ^ В. І. Мазепа. 
СІЛАКІГ бРГАНИ — органи чут- 
тів тварин і людини, утвори, 
основними складовими частинами 
яких є спеціалізовані реи^птори, 
здатні сприймати смакові подраз¬ 
нення при контакті з розчинами 
хім. речовин. У більшості безхре¬ 
бетних тварин ці органи викону- 
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ють також функцію органів нюху. 
До складу С. о. комах входять 
хітинові волоски на ротових при¬ 
датках, стінках рота і стравоходу. 
У кісткових риб С. о. містяться 
гол. чин. в ротовій п^ожнині і 
стравоході, на губах, зябрах, плав¬ 
цях, але можуть розміщуватись 
по всій поверхні тіла; у дводишних 
риб і земноводних — в ротовій і 
носовій порожнинах, а у плазунів, 
птахів, ссавців і людини — на со¬ 
сочках язика і почасти на м’якому 
піднебінні, глотці, надгортаннику. 
У людини і більшості хребет¬ 
них тварин смакові клітини фор¬ 
мують особливі, т. 3. смакові, 
цибулини. Клітини С. о. видовже¬ 
ні; одним кінцем виступають над 
слизовою оболонкою, другим — 
занурені в неї, де обплетені смако¬ 
вими нервами (розгалуження язи¬ 
ково-глоткового нерва і барабанної 
струни). Смакові цибулини зустрі¬ 
чаються у вигляді окремих вклю¬ 
чень в епітелії слизової оболон¬ 
ки. На язику вони входять до скла¬ 
ду сосочків, які мають валикопо¬ 
дібну, листочкоподібну або гри¬ 
боподібну форми. Див. Смак. 
СМАЛЕЦЬ — високоцінний харч, 
продукт, що його виготовляють з 
перетопленого внутр. сала свиней. 
Перед топленням відокремлений 
жир промивають, а потім кладуть 
у лійку спец, відцентрової машини, 
де він подрібнюється ножами і на¬ 
грівається парою до т-ри 85—90®. 
Одержана жирова маса надходить 
у сепаратор для відокремлення 
білісів і води від жиру. Очищений 
прозорий С. охолоджують і роз¬ 
ливають в різну тару (дерев’яні 
бочки тошо). На м’ясокомбінатах 
діють безперервні потокові лінії, 
що дає змогу одержувати С. за 
6—16 хв. Зберігати С. слід ізо¬ 
льовано від ін. продуктів, тому що 
він поглинає і утримує пахучі 
речовини. В. М. Хрящевський. 
СМАЛЬТА (нім. Зтаке, від італ. 
ятако — емаль) — кольорове не¬ 
прозоре (заглушене) скло у вигля¬ 
ді невеликих кубиків або пласти¬ 
нок, застосовуване для виготов¬ 
лення мозаїк. Розрізняють^ т. з. 
прозору С. (з скляної маси, в яку 
додано вогнетривкі барвники) і 
глуху, або опалову (з скляної ма¬ 
си, заглушеної окислами сурми, 
олова, миш’яку, сполуками фтору 
або фосфору). Є також срібна і 
золота С., одержувана спресову¬ 
ванням у гарячому стані двох ша¬ 
рів скла з кольоровою фольгою 
між ними. С. стійка до атм. діян¬ 
ня, століттями не втрачає свого 
вигляду і свіжості кольорів. Її ви¬ 
готовляли ше в Старод. Єгипті, Ри¬ 
мі, Греції (нею доповнювали кам’я¬ 
ні мозаїки), Візантії, Київ. Русі 
(напр., смальтові мозаїки Софій¬ 
ського собору у Києві), Італії. 
Див. вклейку до ст. Мозаїка, 
т. 7, с. 48—49. 
смарагд — те саме, що й ізум¬ 
руд. ^ 
СМАРИДА (5рісага) — рід кіст¬ 
кових риб род. смаридових. Тіло 
(довж. до 18—23 см) видовжене, 
сплющене з боків, вкрите ктеноїд- 
ною лускою. Забарвлення самок 
сіре, самці в період нересту мають 
блакитні плями і смуги на тілі та 
на спинному і підхвостовому плав¬ 
цях. С.— морська прибережна ри¬ 
ба, інколи заходить в гирла річок. 

Тримається зграями. Живиться 
безхребетними, частково водорос¬ 
тями. Статевої зрілості досягає на 
2-му році життя. С. властивий ге¬ 
рмафродитизм. Нерест в травні 
— липні. Плодючість 8—74 тис. ік¬ 
ринок. 4 види, поширені у сх. ча¬ 
стині Атлантичного ок.; в СРСР, у 
т. ч. в УРСР,—2 види, один з яких 
представлений підвидом С. с т р і - 
лоподібна чорноморсь- 
к а (5. Пехиоза роп1:іса). Промисл. 
значення невелике, л. Я. Щербуха. 
СМЕКАЛІН Василь Григорович 
[8 (21). II 1901, м. Вознесенськ, 
тепер Микол, обл.— 8. II 1940, 
Львів] — укр. рад. композитор, ди¬ 
ригент і педагог. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1925. В 1930 закінчив 
Київ. муз.-драм, інститут ім. М. В. 
Лисенка (1930—34 — його викла¬ 
дач). В 1929—37 — диригент Київ, 
театру опери та балету. З 1939 
працював в Ансамблі пісні і танцю 
УРСР, керував військ, ансамбля¬ 
ми. Автор < Урочистого маршу 
(1930), рондо, а також обробок 
укр. нар. пісень. 
СМЕРДИ — селяни на Русі в 11— 
13 ст., основні виробники давньо¬ 
руського суспільства. Писемні 
джерела, зокрема.<Руська правдам, 
і матеріали розкопок давньорус. 
селищ свідчать про майнове і со¬ 
ціальне становище С. Вони мали 
власні засоби виробництва і вели 
своє г-во, осн. галуззю якого було 
землеробство. Спочатку С. були 
вільними общинниками. Община, 
в яку вони об’єднувалися за тер. 
принципом, називалася верв. З роз¬ 
витком феодалізму общинна зем¬ 
ля потрапляла у власність фео¬ 
далів, а С. ставали феодально за¬ 
лежними. Залежні С. відбували 
повинності на користь феодала, 
сплачуючи йому данину чи оброк 
(натуральна рента) або працюючи 
в його г-ві на панщині (відробітко¬ 
ва рента), і підлягали юрисдикції 
свого пана. Вільні С., які зберіга¬ 
ли незалежність, сплачували да¬ 
нину князеві і підлягали його 
юрисдикції. С. чинили опір по¬ 
силенню класового гноблення. Од¬ 
не з найбільших повстань С. ста¬ 
лося в 20-х рр. 11 ст. в Суздальсь¬ 
кій землі. С. також брали участь 
у повстаннях міськ. населення, шо 
вибухали в Києві, Владимирі, 
Новгороді та ін. містах. Починаю¬ 
чи з 14 ст. термін чсмерди» пос¬ 
тупово зникав; з’явилися ін. наз¬ 
ви селян — сироти, «люди», 
«християни» (звідси — «крестья- 
не»). Пізніше представники паную¬ 
чого класу зневажливо називали 
С. людей «низького» походження. 
СМЕРЕКА Антоніна Михайлівна 
[справж. прізв.— Баглій; 2 (14).ПІ 
1892, Київ — 29.УІ 1981, Харків] — 
укр. рад. актриса, засл. арт. УРСР 
(з 1945). В 1922 закінчила муз.- 
драм. ін-т ім. М. Лисенка (Київ). 
Грала в ^Молодому театрів 
(1916—19; була одним із його зас¬ 
новників), в Першому театрі Укр. 
Рад. республіки ім. Шевченка 
(1919—20), <Кийдрамте> (1920— 
21), <Березілі> (1922—51; з 1935 — 
Харків, укр. драм, театр ім. Т. Г. 
Шевченка). Серед ролей — Заче- 
пиха («Дай серцю волю, заведе в 
неволю» Кропивницького), Палаж- 
ка («Талан» Старицького), Кріста- 
бель («У пущі» Лесі Українки), 
Марія Тарасівна («Платои Кре¬ 

чет» Корнійчука), Агафія Тихо- 
нівна («Одруження» М. Гоголя), 
фру Лін де («Нора» Ібсена), Гол- 
да («Тев’є-молочник» за Шолом- 
Алейхемом) та ін. 
Літ.: Гельфандбейн Г. А. М. Сме¬ 
река. X., 1947. Р. О. Черкашин. 
СМЕРЕКА — 1) Вживана в укра¬ 
їнській літературі назва хвойно¬ 
го дерева з роду АЬіез (див. Яли- 
1^). 2) Народна назва хвойного 
дерева з роду Рісеа (див. Ялина). 
смер£чник, щур (Ріпісоїа) — 
рід птахів род. в'юркових. Єдиний 
вид — смеречник (Р. епис- 
Іеаіог), довж. тіла 18,7—23,2 см, 
маса 21—62 і. Оперення м’яке, 
густе і довге, у самця червоно-мали¬ 
нове з сірувато-рожевим відтінком, 
у самки — сірувато-оливкове. 
Тримається в кронах дерев зграй¬ 
ками по 5—15 птахів. Живиться 
насінням хвойних та листяних де¬ 
рев, а також ягодами. Гнізда мос¬ 
тить на деревах; кладка з З—5 
яєць в травні — червні; насиджує 
самка протягом 2 тижнів. Пошире¬ 
ний на Пн. тайгової зони та гір¬ 
ських лісах Євразії, Пн. Амери¬ 
ки. В УРСР рідкісний залітний 
птах, зустрічається в окремі роки 
у хвойних лісах Полісся і Карпат. 
СМЕРТНА КАРА — найсуворіша 
міра кримінального покарання. В 
СРСР — найвища, виняткова міра 
покарання, що має обмежене й 
тимчасове застосування. Рад. д-ва 
не раз відмовлялася від застосу¬ 
вання С. к., зокрема 1920, 1947. 
Однак підривна діяльність імпе¬ 
ріалістичних розвідок, а також 
необхідність посилення охорони 
життя громадян тощо змусили від¬ 
новити С. к. Відповідно до ст. 
22 Основ кримінального законодав¬ 
ства Союзу РСР і союзних респуб¬ 
лік (в УРСР —ст. 24 ККУРСР) 
С. к.— розстріл — застосовується 
за оіфемі державні злочини; умис¬ 
не вбивство при обтяжливих об¬ 
ставинах, а також в окремих спеці¬ 
ально передбачених законодавст¬ 
вом СРСР випадках (напр., за 
одержання хабара при особливо 
обтяжливих обставинах, за угон 
повітряного судна, пов’язаний з 
загибеллю людей). Не можуть бути 
засуджені особи, які не досягли 
18-річного віку на час вчинення 
ними злочину, жінки, що були в 
стані вагітності під час вчинен¬ 
ня злочину, на момент винесення 
вироку. 
Літ.: Карпец И. И. Наказание. Со- 
циальньїе, правовьіе и криминологи- 
ческие проблеми. М., 1973; Уголов- 
ньій кодекс Украинской ССР. Научно- 
практический комментарий. К., 1978. 

П. С. Матишевський. 

СМЕРТНІСТЬ — один з основних 
показників демографічної стати¬ 
стики', вимірюється відношенням 
числа померлих за певний відрізок 
часу до певної сукупності людей 
(до кількості жителів країни, на¬ 
селеного пункту тошо). Розрізня¬ 
ють заг. та спец, показники С. 
Перший з них обчислюється за 
кількістю померлих протягом ро¬ 
ку на 1 тис. жителів, другий — 
кількістю померлих певного віку 
і статі на 1 тис. жителів таких же 
віку і статі. Важливим показни¬ 
ком сан. стану, заг. культури на¬ 
селення і ефективності заходів що¬ 
до охорони здоров'я жінок і дітей 
є рівень дитячої смертності. 
С.. захворюваність і фізичний 

СМЕРТНІСТЬ 

А. М. Смерекаг 

А. М. Смерека в ролі 
мадам Гранде («Євге¬ 
нія Гранде» О. Баль.за- 
ка). 

Смеречник. 
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Смерч, який спостері¬ 
гався в затоці Тампа. 
Флоріда. 

Л. С. Смерчинський. 
На завдання. В тилу 
ворога. Гіпс. 1964. 

Смвкавець довгий. 
Верхня частина росли¬ 
ни. 

розвиток характеризують загаль¬ 
ний стан здоров’я населення. В 
СРСР показник С. зменшився з 
29,1 (1913) до 10,3%о(1980), дитячої 
С.—майже в 10 разів. У більшос¬ 
ті економічно розвинутих країн 
протягом останніх ЗО років спо¬ 
стерігається відносна стабілізація 
показника С. (8—11%о), що поясню¬ 
ється зменшенням рівня народжу¬ 
ваності і постарінням населення. В 
цих країнах показник С. в 1,5—2 
рази нижчий, ніж в економічно 
відсталих країнах. У 1978 він ста¬ 
новив: у НРБ — 10,5; у ЧССР — 
11,5; у ПНР — 9,3; в УНР — 13,1; 
у НДР — 13,9; в Югославії — 8,7; 
у 1977 — в Австрії — 12,5; у 
Франції — 10,1; у ФРН — 11,8; 
в Англії—11,7. С. безпосередньо 
зв’язана з хворобами. На початку 
20 ст. С. від інфекційних хвороб 
становила 60% загальної С., за 
останні десятиріччя в економічно 
розвинутих країнах 70—80% С. 
припадає на серцево-судинні за¬ 
хворювання, злоякісні новоутво¬ 
рення і травми. Проблемам профі¬ 
лактики і лікування цих захво¬ 
рювань в СРСР приділяється 
особлива увага. Л. Й. Бугай. 
СМЕРТЬ — необоротне припинен¬ 
ня життєдіяльності організму, не¬ 
минуча кінцева стадія індивіду¬ 
ального існування будь-якої живої 
системи від найпростіших до ба¬ 
гатоклітинних високоорганізова- 
них істот — тварин і людини. Діа¬ 
лектичне вчення про життя і С. 
виходить з уявлення про їхню 
єдність та розглядає їх як бороть¬ 
бу протилежностей: ч...Жити зна¬ 
чить умирати» (Енгельс Ф. Діа¬ 
лектика природи. К., 1980, с. 258). 
«Сама смерть криється вже в жи¬ 
вому, і властиву їй форму слід 
було б через це розглядати — так 
само, як і дану форму життя, 
— в її специфічній особливості» 
(Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх 
творів. К., 1973, с. 24—25). 
С. еволюціонує (див. Еволюція в 
біології), як і всі ін. життєві про¬ 
цеси і форми, у найпростіших піс¬ 
ля багаторазового поділу одна 
з клітин, що є материнською, заз¬ 
нає старіння і вмирає. У багато¬ 
клітинних С. настає внаслідок 
прогресування декомпенсації про¬ 
цесів обміну речовин, що поча¬ 
лася в старості, порушення взає- 
моузгодженості процесів асиміля¬ 
ції і дисиміляції і повного припи¬ 
нення взаємозв’язків між організ¬ 
мом і зовн. середовищем. Припи¬ 
нення процесів життєдіяльності і 
порушення структури в різних тка¬ 
нинах і органах багатоклітинного 
організму відбуваються неодночас¬ 
но. Першими гинуть клітини центр. 
нервової системи. Деякі органи і 
тканини, ізольовані з померлого 
організму, зберігають здатність до 
функціонування, і їх використо¬ 
вують для пересаджування (транс¬ 
плантації) живим організмам. 
С. буває природною (фізіоло¬ 
гічною), насильною і від хво¬ 
роб. Залежно від розвитку оборот¬ 
них і необоротних змін в структу¬ 
рах клітин і тканин розрізняють 
С. клінічну і біологічну. К л і н і ч - 
н а С. настає після термінальних 
станів (шоку, колапсу, агонії) вна¬ 
слідок гіпоксії, що спричинюється 
припиненням кровообігу і відсут¬ 
ністю регуляції з боку центр, нер¬ 

вової системи. Ці процеси протя¬ 
гом перших 2—6 хв (після чого 
настає біол. С.) в разі застосу¬ 
вання комплексу реанімаційних 
заходів (див. Реанімація) є оборот¬ 
ними. З настанням біологіч¬ 
ної С. організм перетворюється 
на труп, і починається швидке 
руйнування структур тканин під 
дією ферментативного автолізу 
організму, а також бактерій, роз¬ 
щеплення складних органічних і 
неорганічних сполук на простіші 
і розсіювання їх у зовн. середови¬ 
щі. Біол. С. супроводиться рядом 
ознак і посмертними змінами: охо¬ 
лодження трупа внаслідок припи¬ 
нення вироблення в тілі тепла; 
трупне заклякання, зумовлене 
зникненням з м’язів аденозинтри- 
фосфорної к-ти, накопиченням в 
них молочної к-ти і денатурацією 
білків', трупне висихання внаслі¬ 
док випаровування вологи з по¬ 
верхні тіла; трупні плями, що ут¬ 
ворюються внаслідок стікання кро¬ 
ві у вени нижчележачих частин ті¬ 
ла (трупні гіпостази) і просочу¬ 
вання тканин дифундуючою з су¬ 
дин гемолізованою кров’ю. 

О. П. Кисельова. 
СМЕРТЬ І БЕЗСМЕРТЯ— мо^ 
менти конечності і безконечності 
людського буття (див. Конечне і 
безконечне), у біол. розумінні 
смерть — необоротне припинен¬ 
ня життєдіяльності організму. На 
відміну від усіх ін. живих істот, 
людина усвідомлює свою смерт¬ 
ність, тому намагається осмислити 
смерть як завершальний момент 
життя. Діалектико-матеріалістич¬ 
не вчення про життя і смерть ви¬ 
ходить з уявлення про їхню єд¬ 
ність як діалектичних протилеж¬ 
ностей. Смерть — неминучий кі¬ 
нець життя кожного організму. 
Конечність індивіда розглядаєть¬ 
ся як діалектичний момент існу¬ 
вання людства, яке в своєму вис¬ 
хідному розвитку йде до дедалі 
досконаліших сусп. форм стверд¬ 
ження сутнісних сил людини. Ос¬ 
кільки марксизм вбачає істинність 
індивідуального буття в бутті ро¬ 
ду, людського суспільства, трагізм 
смерті знімається саме тим, що 
індивід як носій загального лиша¬ 
ється жити в людському роді. 
Людина і після смерті живе в на¬ 
слідках своєї творчості — в цьому 
її справжнє безсмертя. 
«СМЕРТЬ НІМЕЦЬКИМ оку¬ 
пантам» — підпільна парт, орг- 
ція, що діяла в Києві під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45. 
Виникла в грудні 1941 — січні 
1942. Наприкінці червня 1942 бу¬ 
ло створено бюро орг-ції з 5 чол. 
на чолі з Г. С. Кочубеєм. В орг- 
ції налічувалося 121 чол., об’єд¬ 
наних у підпільні групи, частина 
яких діяла на тер. Черніг. облас¬ 
ті. Орг-ція, крім агітмасової ро¬ 
боти серед населення Києва, Ніжи¬ 
на, Броварів, Конотопа та ін. на¬ 
селених пунктів, здійснювала ди¬ 
версійні акти, гол. чин. на заліз¬ 
ниці. Члени підпільної орг-ції 
створили друкарню, де друкува¬ 
ли листівки зі зведеннями Рад- 
інформбюро, що розповсюджува¬ 
лися серед населення Києва, Бах¬ 
мача, Прилук, Макарова, Фастова 
та ін. міст. Орг-ція надавала до¬ 
помогу партизан, загонам людь¬ 
ми, зброєю, боєприпасами, медика¬ 

ментами. 5.1 1943 орг-ція зазнал» 
великих втрат, в перестрілці з ка¬ 
рателями загинуло 10 активі¬ 
стів. У травні керівне ядро під¬ 
пільної орг-ції на чолі з Г. С. Ко¬ 
чубеєм перейшло в партизан, з’єд¬ 
нання <3а Батьківщину>, звідки 
здійснювалося керівництво під¬ 
пільними групами. Решта підпіль¬ 
ників залишилася в Києві й про¬ 
довжувала боротьбу до визволен¬ 
ня міста рад. військами. 

О. С. Кременчуцька. 
СМЕРЧ — сильний повітряний 
вихор з вертикальною віссю обер¬ 
тання, який виникає у грозовій 
хмарі й поширюється до земної 
поверхні. Має вигляд стовпа з лій¬ 
коподібними розширеннями звер¬ 
ху і знизу. Діаметр С. від кількох 
десятків до кількох сотень метрів. 
Швидкість обертання повітря у С. 
(найчастіше проти стрілки годин¬ 
ника) 50—100 м/с; швидкість пере¬ 
міщення —ЗО—40 км/год. Виника¬ 
ють С. найчастіше влітку при по¬ 
рушенні вертикальної рівноваги 
атмосфери над перегрітою земною 
поверхнею перед холодним фрон¬ 
том. Супроводжуються С. грозою 
і дощем; мають велику руйнівну 
силу. Над суходолом С. наз. тром¬ 
бом, у Пн. Америці — торнадо. 

В. І. Ромушкевич. 

СМЕРЧЙНСЬКИИ Леонід Семе¬ 
нович (З.УІ 1917, ст. Магдагачі, 
тепер смт Магдагачинського р-ну 
Амур. обл.— 14.VI 1980, Сімферо¬ 
поль) — укр. рад. скульптор, засл. 
художник УРСР (з 1977). Учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни. У 
1950 закінчив Інститут живопису, 
скульптури та архітектури ім. 
І. Ю. Рєпіна в Ленінграді, де нав¬ 
чався у О. Матвєєва. Твори: 
«Герой Радянського Союзу М. Д. 
Фільченко» (1951), «Атака Пер¬ 
шої Кінної армії» (1957), портрет 
двічі Героя Соціалістичної Праці 
М. Князєвої (1961), пам’ятник 
піонеру-герою Володі Дубиніну в 
Керчі (1964), «На безіменній ви¬ 
соті» (1967), «Через Сиваш» (1967 
—68), меморіальний комплекс 
«Героям штурму Перекопу» в смт 
Армянську Крим. обл. (1970), 
«Прапор врятовано» (1972), «За¬ 
хисники Севастополя» (1974). 
СМЕТАНА (Зтеипа) Бедр- 
жіх (2.III 1824, Літомишль — 12.У 
1884, Прага) — чес. композитор, 
піаніст, диригент і муз.-громад¬ 
ський діяч, основоположник чес. 
класичної музики. Музичну осві¬ 
ту здобув у відомого чес. педа¬ 
гога Й. Прокша. Ранні хорові та 
інструм. твори С. написав під 
впливом революц. подій 1848 («Піс¬ 
ня свободи» — для хору). В 1849 —^ 
56 керував заснованою ним у Празі 
муз. школою. У 1856—61 жив у 
Швеції. Повернувшись до Праги, 
очолив рух за розвиток чес. нац. 
музики, виступав як диригент, 
піаніст, педагог, організатор гро¬ 
мадських та музично-освітніх зак¬ 
ладів. З 1863 — керівник чоловічо¬ 
го хору «Глагол Празький» та го¬ 
лова муз. секції мистецького клубу 
«Умелецька бесіда», з 1866 — ди¬ 
ригент оперного театру в Празі* 
Втративши 1874 слух, С. продов¬ 
жував творити, живучи в с. Ябке- 
ніце. Твори: 9 опер, серед них ге- 
роїко-патріотична «Бранденбурж- 
ці в Чехії» (1863), трагічна «Далі- 
бор» (1867), епічна «Лібуше» 
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(1872), комічна чПродана нарече¬ 
на» (1866, вперше поставлена в 
Росії 1871), які заклали осн. 
жанри чес. опери; цикл з 6 симфо¬ 
нічних поем (чМоя батьківщина», 
1874—79), 2 струнні квартети, 
фортепіанні п*єси, хори, пісні. 
С. був активним популяризатором 
творів рос. композиторів М. Глин¬ 
ки й О. Даргомижського. Його 
іменем названо концертний зал і 
будинок музики у Празі, тут є 
музей С. (філіали в Літомишлі 
і Ябкеніце). На Україні чПродана 
наречена» вперше була поставлена 

Театрі Миколи Садовського в 
иєві 1909, вона — постійно в 

репертуарі укр. рад. оперних те¬ 
атрів. 
Літ.: Мартмнов И. Бедржих Сметана. 
М., 1963; Гулинская 3. Бедржих Сме¬ 
тана. М., 1968. В. Д. Кирейко. 

СМЕТАНА — кисломолочний хар¬ 
човий продукт, що його виготов¬ 
ляють з вершків шляхом сква¬ 
шування з наступним дозріванням. 
Молочні заводи і колгоспні моло¬ 
чарні виробляють С. 10, 20, 25, 
ЗО, 36 і 40%-ної жирності. Заква¬ 
шені молочнокислими бактеріями 
вершки добре перемішують, розли¬ 
вають в бочки, охолоджують в хо¬ 
лодильних камерах до 5—8® і ли¬ 
шають дозрівати на 12—48 год. 
Під час дозрівання жир у жирових 
кульках твердне, а білки набуха¬ 
ють, внаслідок чого С. стає гус¬ 
тою. Сквашування вершків закін¬ 
чують, якщо їх кислотність (за 
Тернером) дорівнює в теплу пору 
75—80®, в холодну — 80—85®. С., 
крім жиру, містить білки, молоч¬ 
ний цукор, ої:)ганіч. кислоти і мі¬ 
неральні солі. Калорійність С. 
залежить від жирності (напр., в 
100 г С. 30% -ної жирності містить¬ 
ся 2940 кал). Зберігають С. у 
дерев’яних діжках місткістю до 
100 кг. Продають С. розливну або 
розфасовану в скляні чи провоще¬ 
ні паперові баночки. Згущену С. 
(жирністю 40%) виготовляють у 
брикетах вагою по 100 г, загорну¬ 
тих в пергамент чи фольгу. В до¬ 
машніх умовах С. виготовляють 
самосквашуванням вершків. 

В. Ю. Міцик. 

СМЕЛЯК^В Ярослав Васильо¬ 
вич [26.ХІІ 1912 (8.1 1913), Луцьк 
— 27.XI 1972, Москва] — рос. 
рад. поет. Учасник Великої Віт- 
чизн. війни. Друкуватися почав 
1931. Збірки чЩастя» (1934), чКре- 
млівські ялинки» (1948), чРозмова 
про головне» (1959), поема чСувора 
л^ов» (1956) — про робітничу мо¬ 
лодь 20-х рр., романтику ударної 
праці. Автор збірок чХороша дів¬ 
чинка Ліда» (1963), чДень Росії» 
(1967, Держ. премія СРСР, 1967), 
чГрудень» (1970), чМоє покоління» 
(1973, поем.), чСлужба часу» (1975, 
поем.), в яких звучать тема спад¬ 
коємності поколінь, комсомоль¬ 
ських традицій, філософ, розду¬ 
ми. Писав п’єси, літ.-критичні стат¬ 
ті, спогади про письменників-су- 
часників. Перекладав твори М. 
Рильського, А. Малишка, П. Во¬ 
ронька. Нагороджений трьома ор¬ 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, орденом чЗнак Пошани» і 
медалями. Премія Ленінського 
комсомолу, 1968. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—3. М., 
1977—78; Стихотворения и позмьі. Л., 
1979. 7. Д. Бажинов. 

СМЙГА — селище міського типу 
Дубнівського р-ну Ровен. обл. 
УРСР. Залізнична станція. 2,7 
тис. ж. (1982). У селищі — дерево- 
обр. комбінат, торфопідприємство, 
лісництво. Середня школа, філі¬ 
ал Дубнівської муз. школи, лікар¬ 
ня, Будинок культури, б-ка. Засн. 
в 60-х рр. 19 ст., с-ще міськ. типу — 
з 1981. 
СМЙКАВЕЦЬ (Сурегиз) — рід 
одно- і багаторічних трав’янистих 
рослин родини осокових. Стебла 
тригранні, у багатьох видів висо¬ 
кі. Листки лінійні. Квітки двоста¬ 
теві, без оцвітини, в багатоквітко¬ 
вих дворядних сплюснутих коло¬ 
сах, зібраних в зонтиковидні суц¬ 
віття, біля основи яких є обгортка 
з довгих листків. Плід горішковид- 
ний. Бл. 280 (за ін. джерелами, 
500) видів, пошир, переважно в 
тропіч. і субтропіч. країнах. В 
СРСР — 14 видів, в т. ч. в УРСР — 
6; ростуть по вологих місцях, бе¬ 
регах водойм, у плавнях, в мілкій 
воді. Деякі види — бур’яни в по¬ 
сівах рису і бавовнику. До роду С. 
належить цінна рослина чуфа, 
а також папірус. 
СМЙРНЕНСЬКИЙ Христо 
(справж. ім’я та прізв.— Христо 
Димитров Ізмирлієв; 30.IX 1898, 
м. Кукуш — 18.VI 1923, Софія) — 
болг. поет. Член Болгарської ком¬ 
партії з 1921. Свою громад, і літ. 
діяльність присвятив боротьбі ро- 
бітн. класу. У збірках чХай буде 
деньї» (1922), чЗимові вечори» 
(1923) показав зубожіння нар. мас 
у бурж. Болгарії, закликав трудя¬ 
щих до революц. боротьби. Поезія 
С. пройнята високим громадян, 
пафосом, партійністю, революц. 
романтикою. У віршах чЧервоні 
ескадрони», чТри роки», чПівніч- 
не сяйво» (усі — 1920), чМоск- 
ва»(1921), чРосійський Прометей» 
(1922), чРадянська Росія» (1923) 
відобразив велич Великого Жовт¬ 
ня. У віршах чКарл Лібкнехт» 
(1921), чСмерть Делеклюза» (1922), 
чРоза Люксембург» (1923) та ін. 
створив образи революц. борців. 
У політ, сатирі таврував світову 
реакцію (віршчВашінгтонська кон¬ 
ференція», 1921; прозові памфле¬ 
ти чПолітична зима», 1921; чЕпіде¬ 
мія конференцій», чКарнавальна 
казка», (юидва — 1922). 
Те.: Укр. перекл.— Вибрані тво¬ 
ри. К., 1963; [Вірші]. В кн.: Антоло¬ 
гія болгарської поезії, т. 2. К., 1974; 
Рос. перекл.— Избранное. М., 
1954; Избранное. М., 1976. 
Літ.: Марков Д. Христо Смирненсь- 
кий. В кн.: Сучасні болгарські пись¬ 
менники. К., 1962; Стефанович В. Н. 
Христо Смирненский. Биобиблиогра- 
фический указатель. М., 1953. 

О. Д. Кеткое. 
СМИРНЙЦЬКА Надія Симонів- 
на (1852, Київ. губ.— листопад 
1889, Кара) — революц. народни¬ 
ця. Н. в сім’ї священика. Учас¬ 
ниця київ, народницьких гурт¬ 
ків 1876—79. Після арешту 1879 
відбувала заслання в Сольвиче- 
годську, втекла звідти в березні 
1880. Разом з своїм чоловіком 
І. В. Калюжним працювала в наро¬ 
довольських гуртках Москви, на 
її конспіративній квартирі було 
влаштовано паспортне бюро < На¬ 
родної воліь. Заарештована в бе¬ 
резні 1882, за ^процесом 17-ти> 
засуджена до 15 років каторги; 
відбувала її на Карі. На знак 

протесту проти сваволі й знущань 
тюремників з політ, в’язнів покін¬ 
чила життя самогубством (див. Ка- 
рійська трагедія і889). 
СМИРНбВ Адріан Анатолійо¬ 
вич [н. З (16). XI 1908, Новгород]— 
укр. рад. фізик-теоретик, акад. 
АН УРСР (з 1967). Член КПРС з 
1945. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Член Президії АН УРСР — 
академік-секретар Відділення фі¬ 
зики (1963—66), віце-президент АН 
УРСР (1970—74). Закінчив (1932) 
Ленінгр. ун-т. працював в Ураль¬ 
ському фіз.-тех. ін-ті (1932—39, 
Свердловськ), Уральському філі¬ 
алі АН СРСР (1939—49), Ін-ті 
фізики АН УРСР (1949—50), з 
1950 — в Ін-ті металофізики (до 
1955 — лабораторія металофізики) 
АН УРСР. Осн. наук, праці — 
з теорії недосконалих металічних 
кристалів і з деяких питань теорії 
поля. С. розвинув теорію електрон¬ 
ного енерг. спектра й електроопо¬ 
ру впорядкованих сплавів, фазо¬ 
вих перетворень, дифузії в сплавах 
заміщення і проникнення, розсі¬ 
яння нейтронів у впорядкованих 
сплавах. Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапора, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія УРСР, 1978. Премія ім. 
К. Д. Синельникова АН УРСР, 
1981. 
смирнОв Анатолій Олександ¬ 
рович [24.x (5.XI) 1894, м. Руза, 
тепер Моск. обл.— 24. V 1980, 
Москва] — рос. рад. психолог, 
один із засновників рад. психоло¬ 
гічної науки, дійсний член АПН 
РРФСР (з 1947) і АПН СРСР (з 
1966). У 1916 закінчив Моск. уіі-т, 
працював у ряді н.-д. установ, 
вузів; з 1933 — в Ін-ті психології 
АПН, 1945—73 — його директор. 
Був першим президентом (1959 
—63) Товариства психологів; за¬ 
сновником (1955) і до кінця жит¬ 
тя гол. редактором журн. чВопро- 
сьі психологии». Досліджував ши¬ 
роке коло питань, зокрема психо¬ 
логію пам’яті, психологію профе¬ 
сій та історію психології. Нагород¬ 
жений орденом Леніна, ін. орде¬ 
нами і медалями. 
Те.: Психология запоминания. М.— 
Л., 1948; Проблеми психологии памя- 
ти. М., 1966; Развитие и современнос 
состояние психологической науки в 
СССР. М., 1975. О. Т. Губко. 

СМИРНеЗВ Андрій Кирилович 
[15 (27).VIII 1895, Петербург — 
8.x 1941, біля с. Попівки, тепер 
с. Смирнове Куйбишевського р-ну 
Запоріз. обл.] — рад. військ, діяч, 
ген^ал-лейтенант. Член КПРС з 
192/. Н. в сім’ї службовця. Учас¬ 
ник 1-ї світової і громадян, воєн. 
У Рад. Армії з 1918. В 1927 закін¬ 
чив Військ, академію ім. М. В. 
Фрунзе. В грудні 1940 — червні 
1941 — команд, військами Харків, 
військ, округу. Під час Великої 
Вітчизн. війни командував 18-ю ар¬ 
мією, яка брала участь в оборон¬ 
них боях на Зх. Україні, в Молда¬ 
вії, на Дніпрі і в Приазов’ї. Заги¬ 
нув у бою. Нагороджений орденом 
Леніна, 2 орденами Червоного Пра¬ 
пора, орденом Вітчизняної вій¬ 
ни 1-го ступеня, медаллю. 
СМИРН(^В Борис Олександрович 
[13(26).Х 1908, Петербург — 
19. ХП 1982, Москва] — рос. рад. 
актор, нар. арт. СРСР (з 1963). 
У 1925—29 навчався в Ленінград- 

СМИРНОВ 

Б. Сметана. 

X. Смирненський. 

А. А. Смирнов. 

Б. О. Смирнов. 
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СМИРНОВ 

в. 1. Смирнов 
(математик) 

В. 1. Смирнов 
(геолог) 

І. о. Смирнов. 

Л. В. Смирнов. 

ському ін-ті сценічних мистецтв, 
у 1929—42 — актор Ленінгр. те- 
атру-студії (з 1939 — Театр ім. 
Ленради), 1943— 50 — в Ленінгр. 
театрі комедії, 1950—55 — в Моск. 
театрі ім. СІ. Пушкіна, з 1955 — 
в трупі МХАТу. Серед ролей — 
Паратов (<Безприданниця» О. Ост- 
ровського), Іванов (чІванов» Че¬ 
кова), Іван Карамазов (чБрати Ка- 
рамазови» за Достоєвським), Гам- 
лет (однойменна трагедія ІПекспі- 
ра). Створив образ В. І. Леніна 
у виставах за п’єсами М. Погоді- 
на, М. Шатрова, а також у кіно¬ 
фільмах чКомуніст» (1958), чОсо- 
бисто знайомий» (1958), чАпасіо¬ 
ната» (1963), чІменем революції» 
(1964). Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Ленінська премія, 1959. 
СМИРНСЗВ Валерій Веніаміно- 
вич (н. 7.III 1937, м. Таганрог 
Ростов, обл.) — укр. рад. мікро¬ 
біолог і вірусолог, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1979). Член КПРС з 
1974. Закінчив Дніпроп. мед. ін-т 
(1961). В 1961—74 — науковий 
співробітник, а з 1963—заст. дирек¬ 
тора Н.-д. ін-ту епідеміології, мік¬ 
робіології і гігієни ім. М. Ф. Гама- 
лії М-ва охорони здоров’я УРСР 
(Дніпропетровськ). В 1974—77 — 
директор Львів, н.-д. ін-ту епіде¬ 
міології і мікробіології, з 1977 — 
директор і зав. відділом антибіо¬ 
тиків Ін-ту мікробіології і вірусо¬ 
логії ім. Д. К. Заболотного АН 
УРСР. Осн. праці С. присвячені 
вивченню фундаментальних і при¬ 
кладних питань вакцино-сироват- 
кової справи та одержанню біоло¬ 
гічно активних речовин з рослин і 
бактерій. Голова Укр. мікробіол. 
т-ва (з 1978). Відповідальний ре¬ 
дактор чМикробиологичес кого жур- 
нала» (з 1978). С. О. Матвеєнко. 

СМИРН (З В Віктор Васильович 
(н. 12.III 1933, Київ) — рос. та 
укр. письменник і кінодраматург, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1977). 
В 1956 закінчив ф-т журналістики 
Моск. держ. ун-ту. Автор повіс¬ 
тей чНічний мотоцикліст» (1968), 
чНазад дороги немає» (1970, у 
співавт. з І. Болгаріним), чТри- 
вожний місяць вересень» (1971), 
чЖду і надіюсь» (1980), за якими 
на Київ, кіностудії худож. філь¬ 
мів ім. О. П. Довженка поставле¬ 
но однойменні кіно- і телефільми. 
За сценаріями С. створено фільми: 
чДума про Ковпака» (1975—77, 
кінотрилогія. Золота медаль ім. 
О. П. Довженка, 1979), чВід Бугу 
до Вісли» (1980), обидва — кіносту¬ 
дія ім. О. П. Довженка, чСуворі 
кілометри» (1970), чПриваловські 
мільйони» (1973), чГонки без фі¬ 
нішу» (1977). Більшість сценаріїв 
— у співавт. з І. Болгаріним. 
СМИРНСЗВ Віктор Вікторович 
(Смирнов-Голованов; н. 6. IV 1934, 
Москва) — рос. і укр. рад. артист 
балету і балетмейстер, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1981). Член КПРС 
з 1960. У 1953 закінчив Моск. 
хореографічне уч-ще. В 1953—74— 
соліст балету Великого театру 
СРСР. З 1976 — гол. балетмейстер 
Одес. театру опери та балету. 
Партії: Вакх (чВальпургієва ніч» 
в опері чфауст» Ш. Гуно), Актор 
(чПолум’я Парижа» Б. Асаф’єва) 
та ін. Вистави: чОсяйність» О. 
Пахмутової, чИ симфонія» на му¬ 
зику Д. Шостаковича, чАнна Ка- 

реніна» та чГорбоконик» Р. Щед- 
ріна (всі — разом з Н. Риженко). 
СМИРНІВ Володимир Вікторо¬ 
вич (20.V 1954, с. Прокуніно Ярос¬ 
лавської обл.— 28.VII 1982, Рим, 
похований у Києві) — укр. рад. 
спортсмен, засл. майстер спорту 
(з 1980), олімпійський чемпіон 
(1980) з фехтування на рапірі. 
Чемпіон СРСР (1977—79), пере¬ 
можець Кубка Європи (1980), чем¬ 
піон світу (1981—82). Нагородже¬ 
ний орденом Дружби народів. 
СМИРН0В Володимир Іванович 
[29.\’ (10.VI) 1887, Петербург — 
11.11 1974, Ленінград] — рос. 
рад. математик, акад. АН СРСР 
(з 1943), Герой Соціалістичної 
Праці (1967). Закінчив (1910) Пе- 
терб. ун-т. У 1912—ЗО був профе¬ 
сором Петерб. (Ленінградського) 
ін-ту інженерів шляхів, з 1915 — 
професор Петроградського (Ленін¬ 
градського) ун-ту. В 1929—35 пра¬ 
цював у Сейсмологічному та Ма- 
тем. ін-тах АН СРСР. Праці С. 
присвячені теорії функцій комп¬ 
лексної змінної, диференціальним 
рівнянням, матем. фізиці, теорії 
пружності, аеромеханіці та гідро¬ 
механіці. Разом з С. Л. Соболе¬ 
вим С. розробив новий метод роз¬ 
в’язування задач, що стосуються 
поширення хвиль у пружних се¬ 
редовищах з плоскопаралельними 
межами. С.— автор п’ятитомного 
чКурсу вищої математики». На¬ 
городжений 4 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1948. 
СМИРН (З В Володимир Іванович 
[н. 18 (31). І 1910, Москва] — рад. 
геолог, акад. АН СРСР (з 1962), 
засл. діяч науки і техніки Кирг. 
РСР (1970), Герой Соціалістичної 
Праці (1980). Член КПРС з 1940. 
Після закінчення Моск. геолого¬ 
розвідувального ін-ту (1934) пра¬ 
цював у Таджицько-Памірській 
експедиції, у Киргизії, викладав 
у Моск. геологорозвідувальному 
ін-ті (з 1946 — професор). У 1946— 
51 — заст. міністра геології СРСР, 
1949—52 — професор Моск. ін-ту 
кольорових металів і золота та 
Моск. ун-ту (з 1951, з 1952 — зав. 
кафедрою). З 1964 — голова Наук, 
ради з рудоутворення АН СРСР. 
Віце-президент Міжнар. асоціа¬ 
ції по генезису рудних родовищ 
(1964—72) і Міжнар. союзу геол. 
наук (1968—76). У 1968—75 — 
академік-секретар Відділення ге¬ 
ології, геофізики і геохімії АН 
СРСР. Осн. праці — з теорії фор¬ 
мування ендогенних рудних ро¬ 
довищ, регіональної і локальної 
металогенії, питань розробки ра¬ 
ціональних методів розшуків і 
розвідки корисних копалин. Роз¬ 
робив основи теорії формування і 
кількісної оцінки корисних копа¬ 
лин у надрах Землі, встановив 
регіональні закономірності утво¬ 
рення і розміщення рудних ро¬ 
довищ на тер. СРСР, дав зведе¬ 
ну генетичну класифікацію родо¬ 
вищ корисних копалин. Золота ме¬ 
даль ім. О. П. Карпінського АН 
СРСР (1976). Нагороджений З ор¬ 
денами Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Ленінська премія, 1972. 

Є. М. Камшиліна. 

С М И Р Н (З В Іван Федорович 
[парт, псевд.— Микола Ласточкін; 
З (15). І 1885, Москва — квітень 
1919, Одеса] — професіональний 

революціонер, учасник боротьби 
за Рад. владу на Україні. Член 
Комуністичної партії з 1906. За 
фахом — кравець. У 1906—12 — 
на підпільній роботі в Москві, 
Царицині, Самарі, Ростові-на-До- 
ну. З кін. 1912 до 1914 вів рево- 
люц. роботу в Києві, потім в Одесі, 
Харкові. Не раз зазнавав арештів. 
Наприкінці 1914 засланий у Єні¬ 
сейську губернію. Після Лютне¬ 
вої революції 1917 приїхав у Ки¬ 
їв, з травня 1917 — член Київ. Ра¬ 
ди робітн. депутатів, пізніше — її 
виконкому, з серпня 1917 очолював 
Центр, раду фабзавкомів Києва, 
брав участь у створенні загонів 
Червоної гвардії. Активний учас¬ 
ник Київського жовтневого зброй¬ 
ного повстання 1917, член загаль¬ 
номіського ревкому і страйкового 
к-ту під час Київського січневого 
збройного повстання 1918. В скла¬ 
ді першого Рад. уряду України — 
член колегії Нар. секретарства 
праці. В період австро-німецькоі 
окупації України 1918 — учасник 
Таганрозької парт, наради (кві¬ 
тень 1918),. з травня 1918 очолював 
більшовицьке підпілля в Харкові. 
В жовтні 1918 відряджений ЦК 
КП(б)У до Одеси, де очолив біль¬ 
шовицьке підпілля в боротьбі про¬ 
ти інтервенції Антанти на Пд. 
України. Був головою Одеського 
підпільного обласного комітету 
КП(б)У, обл. ревкому, Одес. Ра¬ 
ди робітн. депутатів. Брав без¬ 
посередню участь в організації 
й роботі <Іноземної колегії^ при 
Одеському обласному комітеті 
КЩ^У. 15. ПІ 1919 заарештова¬ 
ний білогвардійською розвідкою і 
після тортур потоплений на зовн. 
рейді Одес. порту. Тіло С. було 
знайдено і перевезено в Київ. 
Похований у Рад. парку. 3-й Все- 
укр. з’їзд Рад в березні 1919 заоч¬ 
но обрав С. членом ВУЦВК. 
Літ.: Герцман С. М. Іван Федорович 
Смирнов-Ласточкін, К.. 1959._ 

ІС. М. Герцман.\ 

СМИРНОВ Ігор Васильович [н. 
23.III (5.IV) 1911, с. Шумаково, 
тепер Велике Шумаково Курсько¬ 
го р-ну Курської обл.] — укр. 
рад. вчений в галузі зоотехнії, 
доктор біол. наук (з 1965), профе¬ 
сор (з 1966), засл. діяч науки УРСР 
(з 1973). Член КПРС з 1945. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
В 1937 закінчив Білоцерківський 
с.-г. ін-т. Працював у н.-д. уста¬ 
новах Асканії-Нової, Харкові, Те- 
резино, з 1967 — професор Укр. 
с.-г. академії. Автор наук, від¬ 
криття властивостей сперміїв збе¬ 
рігати біол. повноцінність після 
швидкого заморожування, на ос¬ 
нові якого розроблено практичні 
методи тривалого зберігання спер¬ 
ми. Наук, праці з питань штучного 
осіменіння с.-г. тварин. Нагород¬ 
жений орденом <3нак Пошани», 
медалями. Л. О. Шевченко. 

СМИРНбВ Ілля Корнилович 
[ЗО.УІ (12.УП) 1887, с. Великий 
Остряков, тепер Кологривського 
р-ну Костромської обл.— 28.VI 
1964, Москва] — рад. військ, діяч, 
генерал-лейтенант (1940). Член 
КПРС з 1919. В Рад. Армії з 
1918. Учасник громадян, війни, 
брав участь у боях на Сх. і Пд. 
фронтах. У 1934 закінчив Військ, 
академію ім. М. В. Фрунзе. В 



До ст. Спорт. 

1. Легка атлетика (легкоатлетичний біг з бар’єрами). 2. футбол. 3. Стріль¬ 
ба з лука. 4. Хокей з шайбою. 5. Спортивна гімнастика (гімнастичні 

вправи на колоді). 6. Хокей на траві. 7. Гірськолижний спорт. 8. Вело¬ 
сипедний спорт. 9. Ковзанярський спорт. 10. Серфінг. 11. Синхронне 
плавання. 12. Водне поло. 
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До ст. Спорт. 
(стрибки в висоту). 10. Волейбол. 11. фігурне катання. 12. Мотоспорт 

1. фехтування. 2. Парашутний спорт. 3. Вільна боротьба. 4. Теніс, (змагання на кросовій трасі). 13. Баскетбол. 14. Кінний спорт (долання 
5. Альпінізм. 6. Бокс. 7. Дзю-до. 8. Водні лижі. 9. Легка атлетика перешкод). 
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1938—40 — командуючий війська¬ 
ми Харків, військ, округу. Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 — нач. штабу Пд. фронту, 
команд. 18-ю, 24-ю арміями на 
Пд. і 2-му Укр. фронтах, заст. 
команд. Калінін., Степовим і 2-м 
Укр. фронтами. Після війни — 
на командних посадах у Рад. Ар¬ 
мії. З 1953 — у відставці. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна,6 орденами 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
СМИРНІВ Костянтин Микола¬ 
йович [З (15).X 1899, Москва — 
24. IX 1981, Москва]— рад. військ, 
діяч, генерал-лейтенант авіації 
(1944). Член КПРС з 1919. В Рад. 
Армії з 1918. Учасник громадян, 
війни. В 1936 закінчив Військ.- 
повітр. інженерну академію ім. 
М. Є. Жуковського. Під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни 1941—45 коман¬ 
дував авіац. д-зією, корпусом, 
12-ю, 2-ю повітр. арміями. Вою¬ 
вав на Зх., Пд.-Зх., Пд., Ворон, 
фронтах. Очолені С. авіац. з’єд¬ 
нання брали участь у визволенні 
України. Після війни С. команду¬ 
вав авіацією повітр.-десантних 
військ. З 1951 — у відставці. На¬ 
городжений 2 орденами Леніна, 
2 орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
СМИРНбВ Леонід Васильович 
[н. З (16).ІУ 1916, м. Кузнецьк, 
тепер Пензенської обл.] — рад. 
держ. і парт, діяч. Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1961). Член КПРС 
3 1943. Н. в сім’ї робітника. Закін¬ 
чив Новочеркаський індустріаль¬ 
ний ін-т (1939). Трудову діяль¬ 
ність почав 1930 електромонтером 
у Ростові-на-Дону. В 1939—61 пра¬ 
цював в оборонній пром-сті, зо¬ 
крема, директором н.-д. ін-ту, з-ду, 
нач. Гол. управління Держ. к-ту 
по оборонній техніці. У 1961— 
63 — заст. голови, голова Держ. 
к-ту Ради Міністрів СРСР по 
оборонній техніці — міністр СРСР. 
З 1963 — заст. Голови Ради Мініст¬ 
рів СРСР. Член ЦК КПРС з 1961. 
Депутат Верховної Ради СРСР 6— 
10-го скликань. Нагороджений З 
орденами Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями. Ленінська премія, 
1960. 
СМИРНО В Микола Іванович [н. 
22.ІХ (5.Х) 1917, с. Робцово, 
тепер Парфеньєвського р-ну Кост¬ 
ром. обл.] — рад. військ, діяч, 
адмірал флоту (1973). Член КПРС 
з 1942. У ВМФ з 1937. Закін¬ 
чив Вище військ.-мор. училище 
ім. М. в. Фрунзе (1939). З 1939 
служив на Тихоокеанському та 
Чорноморському флотах. У 1956— 
57 — команд, підводними силами 
Чорноморського, 1959—60 — Бал¬ 
тійського флотів. У 1959 закінчив 
Академію Генштабу. В 1960—64 — 
нач. штабу — перший заст. ко¬ 
манд. Чорноморським флотом. З 
1964 — нач. управління — заст. 
нач. Гол. штабу ВМФ, з 1969 — 
команд. Тихоокеанським флотом. 
З 1974 — перший заст. головно- 
команд. ВМФ. Кандидат у чле¬ 
ни ЦК КПРС (1971—76). Депутат 
Верховної Ради СРСР 8—10-го 
скликань. Нагороджений орденом 
Леніна, орденом Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
СМИРНІВ Микола Петрович 
[8(21). 1 1912, Харків — 4.Х 
1963, Донецьк] — український ра¬ 

дянський актор і режисер, народ¬ 
ний арт. УРСР (з 1954). Член 
КПРС з 1948. У 1933 закінчив 
Харків, муз.-драм. ін-т. З 1933 — 
актор і режисер (1949—63 — гол. 
режисер) Донецького укр. муз.- 
драм. театру (тепер ім. Артема). 
У 1941—44 працював в Астрахані 
та Пржевальську. Серед ролей — 
Бублик (<Платон Кречет» Корній¬ 
чука), Мурзавецький (чВовки та 
вівці» О. Островського). Вистави: 
ч Лимерівна» Панаса Мирного, чХа- 
зяїн» І. Карпенка-Карого, чГроза» 
О. Островського, чТретя патетич¬ 
на» М. Погодіна, ч Дванадцята 
ніч» У. Шекспіра (виконував роль 
Мальволіо). Нагороджений 2 орде¬ 
нами Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, медалями. 
СМИРНСЗВ Олексій Семенович 
[н. 25.1 (7.П) 1917, с. Пальцево, 
тепер Рамешковського р-ну Калі¬ 
нін. обл.] — льотчик-винищувач, 
полковник, двічі Герой Рад. Союзу 
(1943, 1945). Член КПРС з 1941. 
В Рад. Армії з 1938. Учасник рад.- 
фінл. війни 1939—40. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 — 
командир ланки, заст. командира, 
командир ескадрильї на Ленінгр., 
Волховському, Ворон., Пн.-Зх., 
Калінін., 1-му та 2-му Прибалтій¬ 
ських фронтах; з січня 1945 — 
заст. командира гвард. винищу¬ 
вального авіаполку на Білорус. 
Аронті. За роки війни здійснив 
457 бойових вильотів, збив 34 во¬ 
рожі літаки. Після війни служив 
у ВПС Рад. Армії, з 1954 — в за¬ 
пасі. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, 5 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
СМИРНСЗВ Сергій Сергійович 
[4 (16). IX 1895, Іваново-Возне¬ 
сенськ, тепер м. Іваново РРФСР — 
20. VIII 1947, Ленінград] — рад. 
геолог, акад. АН СРСР (з 1943). 
Закінчивши Петрогр. гірничий ін-т 
(1919), працював у цьому ж ін-ті 
(з 1930 — професор), одночасно 
працював у Геологічному коміте¬ 
ті. З 1945 — зав. відділом Ін-ту 
геол. наук АН СРСР. Досліджу¬ 
вав рудні родовища Пн. Уралу, 
Прибайкалля, Забайкалля, Сит¬ 
ру, Примор’я. Відкрив і описав 
ряд родовищ заліз, руд, кольо¬ 
рових і рідкісних металів. Осн. 
праці — з мінералогії рудних 
родовищ і проблем рудоутворен¬ 
ня. Нагороджений З орденами 
Леніна, орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1946. 
С М И Р Н (З В Сергій Сергійович 
[13 (26).ІХ 1915, Петроград — 
22.ПІ 1976, Москва] — рос. рад. 
письменник. Член КПРС з 1946. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Друкуватися почав 1934 як жур¬ 
наліст. У 1959—60 — гол. редак¬ 
тор чЛитературной газетьі». Пер¬ 
ші книги-нариси чФедір Діомидо- 
вич Барикін» (1940), чШлях ви¬ 
нахідника» (1941) та ін. Автор 
повісті ч Династія Казанцевих» 
(1949), книги чСталінград на Дні¬ 
прі» (1954) та ін. Книги чБрестська 
фортеця» (1957, доповнене вид. 
1964; Ленінська премія, 1965), 
чГерої Брестської фортеці» (1959), 
чОповідання про невідомих геро¬ 
їв» (1963), чСім’я» (1967) та ін.— 
про героїчну оборону Брестської 
фортеці 1941. Писав п’єси (чФор¬ 
теця над Бугом», 1955; чЛюди, 

яких я бачив», 1958), дорожні 
нариси (збірки чВ Італії», 1961; 
чПоїздка на Кубу», 1962, та ін.), 
сценарії. Виступи С. в пресі, по 
радіо і телебаченню з чРозповідя- 
ми про героїзм» в телеальманасі 
чПодвиг» викликали масовий пат¬ 
ріотичний рух по розшуку неві¬ 
домих героїв. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, іншими орденами, ме¬ 
далями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 — 3. М., 
1973; Укр. перекл.— Сім'я Ка¬ 
занцевих. К., 1950; Фортеця над Бу¬ 
гом. К., 1963; Сім’я. К., 1970; Повісті 
про невідомих героїв. К., 1972; Брест¬ 
ська фортеця. К., 1973. 

Г. А. Бенькевич. 
СМИРНиВА Лідія Миколаївна 
[н. 31.1 (13.11) 1915, м. Мензелінськ, 
тепер Тат. АРСР] — рос. рад. 
кіноактриса, нар. артистка СРСР 
(з 1974). Член КПРС з 1952. 
Закінчила Московське міське те¬ 
атральне училище (1939). Грала 
в Камерному, Реалістичному те¬ 
атрах, з 1945 — у Театрі-студії 
кіноактора (всі — у Москві). Ролі 
в кіно: Щура (чМоя любов», 1940), 
Варя (чХлопець із нашого міста», 
1942), Феня (чВона захищає Бать¬ 
ківщину», 1943), Марія (чКруті 
гірки», 1956), Нонна Павлівна 
(чСестри», 1957), Юлія (чТроє 
вийшли з лісу», 1958), Сваха (чОд- 
руження Бальзамінова», 1965), 
Марія Олександрівна (чДядечків 
сон», 1967), Дуська (чСільський 
детектив», 1969), Ласунська (чРу- 
дін», 1979) та ін. Нагороджена 2 
орденами чЗнак Пошани», меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1951. 
СМ И РНО ВА-ЗАМ Кб В А Олек¬ 
сандра Іванівна [19 (31).У 1880, 
м. Переяслав, тепер Переяслав- 
Хмельницький Київ. обл.— 22.IX 
1962, Київ] — укр. рад. патолого¬ 
анатом, академік АН УРСР (з 
1951), засл. діяч науки УРСР (з 
1944). В 1905 закінчила мед. ф-т 
університету в Монпельє (Фран¬ 
ція). З 1927 працювала в АН 
УРСР, одночасно 1933—41 — зав. 
кафедрою патологічної анатомії 
2-го Київ. мед. ін-ту, 1938—53 — 
зав. відділом Інституту клінічної 
фізіології АН УРСР. У 1953—62— 
зав. лабораторією морфології Ін-ту 
фізіології ім. О. О. Богомольця 
АН УРСР. Осн. праці присвячені 
вивченню патологічної анатомії 
інфекційних хвороб, променевої 
хвороби, передраку і походжен¬ 
ня пухлин та дослідженню не¬ 
клітинних структур організму. 
С.-З. створила вчення про систе¬ 
му основної аргірофільної речо¬ 
вини (внутрішнє середовище ор¬ 
ганів і тканин), функціонально по¬ 
в’язану з нервовою системою. На¬ 
городжена орденом Леніна. Порт¬ 
рет с. 274. 
Ге.: Деякі дані про морфологію при 
дії іонізуючої радіації на організм 
тварин. «Медичний журнал АН 
УРСР», 1954, т. 24, в. 5 [у співавт.]; 
Основное аргирофильное вещество и 
его функциональное значение. К., 
1955. 
СМИРНО ВИ — укр. та рос. рад. 
режисери театру і кіно, педагоги. 
Олексій Максимо¬ 
ви ч С. [18 (30). ПІ 1890, с. Сол- 
чино, тепер Луховицького р-ну 
Моск. обл.— 5.1 1942, Ленінград]. 
Навчався в петерб. АМ (архіт. 
відділення). Олександра 
Василівна С. (псевд.— Іс- 
кандер; н. 18.XI 1896, с. Солчино, 

СМИРНОВИ 

М. П. Смирнов. 

О. С. Смирнов. 

С. С. Смирнов 
(геолог). 

Л. М. Смирнова. 
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СМИРНОВОЇ — 
ЧЕРНИХ КОМЕТА 

О. І. Смирнова- 
Замкова. 

А. Сміт. 

Орбіта Смирнової — 
Черних комети: 
1 — орбіта Землі; 
2 — орбіта Марса; 
3 — орбіта Юпітера: 
4 — орбіта комети. 

Смітні кури. 
Аіесіша ІаШаті. 

тепер Луховицького р-ну Моск. 
обл.). Навчалася на вищих Бесту- 
жевських курсах (1912—17). С. 
одночасно навчалися в театр, сту¬ 
дії В. Мейєрхольда (1914—17) в 
Петрограді. В 1918—31 та 1934— 
36 працювали в укр. театрах: 
Першому театрі Української 
Радянської Республіки імені 
Шевченка, Київ. укр. драм, теат¬ 
рі ім. І. Франка, Червонозаводсь- 
кому театрі (Харків), у театрах 
Одеси, Чернігова, Донецька. У 
1931—34 — в ленінгр. театрі 
<іЖовтень>у після 1938 — в ін. 
театрах Ленінграда. Серед вистав 
С.— «Запорожець за Дунаєм» Ос¬ 
тапа Вишні (за С. Гулаком-Арте- 
мовським), «По дорозі в казку» 
О. Олеся, «Комуна в степах» М. 
Куліша, «Невідомі солдати» Л. 
Первомайського, «Заколот» Д. 
Фурманова і С. Поливанова, «Мі- 
щанин-шляхтич» Ж. Б. Мольєра. 
Поставили фільми: на київ, кіно¬ 
фабриці «Художній екран»— «Гос¬ 
подар життя» (1918), на Одес. кіно¬ 
фабриці ВУФКУ — «Декабрюхов 
та Октябрюхов» (1928, сценарій В. 
Маяковського). Педагогічна робота 
у Київ, кінодрам. студії (1918— 
22) та Київ. муз.-драм, інституті 
ім. М. Лисенка (1923—27)._ 

|/7. І. Тернюк.І 

СМИРНбВОЇ —ЧЕРНЙХ коме- 
ТА — комета сімейства Юпітера. 
Відкрита (березень 1975, Крим¬ 
ська астрофіз. обсерваторія АН 
УРСР) астрономами Т. М. Смир- 
новою (н. 1936) і М. С. Черних 
(н. 1931). С.— Ч. к. рухається 
по майже коловій орбіті (є л; 

0,14), тому через кожні 13—14 
місяців спостерігається в опозиції 
(див. Конфігурації планет). Орбі¬ 
та С.— Ч. к. (мал.) повністю ле¬ 
жить між орбітами Марса і Юпіте¬ 
ра. Перигелійна віддаль комети 
3,57 астрономічної одиниці, нахил 
орбіти 6® 36', період обертання нав¬ 
коло Сонця 8,5 років. Позначаєть¬ 
ся 1975 уіі. к. /. Чурюмов. 
СМИСЛ О В Василь Васильович 
(н. 24.III 1921, Москва) — рад. 
шахіст, гросмейстер СРСР (з 1941), 
засл. майстер спорту (з 1948), між- 
нар. гросмейстер (з 1950). Чемпіон 
СРСР (1949, 1955) і світу (1957— 
58). Виступав у складі збірної 
команди СРСР на дев’яти шахових 
олімпіадах (1952—72) і чемпіона¬ 
тах Європи (1957—73). Нагоро¬ 
джений орденом Леніна, 
смідбвич Антон Людвігович 
[29.V (10.VI) 1872, м. Кам’янець- 
Подільський, тепер Хмельн. обл.— 
19.1 (1.ІІ) 1916, на Катеринослав- 
шині] — укр. санітарний лікар. 
Закінчив мед. ф-т Київ, ун-ту 
(1898). Працював в Одес. (1899— 
1904), Воронезькому (1904—06) та 
Херсон. (1906—08) земствах; з 
1908 — зав. санітарним бюро Кате¬ 
ринослав. земства. С. брав участь 
в реорганізації сан. служби Кате¬ 
ринослав. земства, сприяв роз¬ 
виткові технічного напряму в са¬ 
нітарії та пропаганді сан. знань, 
написав ряд праць з питань сані¬ 
тарної справи, редагував журнал 
«Врачебно-санитарная хроника 
Екатеринославского губернского 
земства». С.— учасник боротьби 
з епідемією холери на Катерино- 
славщині; загинув від цієї хворо¬ 
би. 

смідбвич Петро Гермогенович 
[7 (19).У 1874, м. Рогачов, тепер 
Гом. обл. БРСР — Іб.ІУ 1935, 
Москва] — професіональний рево¬ 
люціонер, рад. держ. і парт. діяч. 
Член Комуністичної партії з 1898. 
Н. у дворянській сім’ї. У 1892— 
95 навчався в Моск. ун-ті, звідки 
був виключений за згчасть у мар¬ 
ксистських студентських гуртках. 
У 1902—агент <Искрьі>, Проводив 
парт, роботу в Катеринославі, 
Москві, Петербурзі, на Уралі, в 
Одесі. В 1903—один з організа¬ 
торів підпільної друкарні «Иск- 
рьі» в Умані. Брав участь у Груд¬ 
невому збройному повстанні 1905 
в Москві. В 1908 за дорученням 
більшовицького центру займався 
підготовкою парт, орг-цій України 
до V конференції РСДРП. Під 
час Жовтн. збройного повстання 
1917 — член Моск. ревкому, 
1918 — голова Моск. Ради, член 
Президії ВРНГ, з 1919 — голова 
Моск. губраднаргоспу, голова К-ту 
сприяння народностям Півночі. 
На X з’їзді РКП(б) обирався чле¬ 
ном ЦКК РКП(6). Був членом 
Президії ВЦВК і ЦВК СРСР. На¬ 
городжений орденом Леніна. По¬ 
хований у Москві біля Кремлів¬ 
ської стіни. 
СМІДбВИЧ Софія Миколаїв¬ 
на [8 (20).ІІІ 1872, Тула — 26.ХІ 
1934, Москва] — рад. парт. діяч. 
Член Комуністичної партії з 1898. 
Н. у дворянській сім’ї. Парт, ро¬ 
боту вела в Тулі, Москві, Києві, 
Калузі. З 1914 працювала в Моск. 
обл. бюро ЦК РСДРП. Після Лютн. 
революції 1917 — секретар Моск. 
обл. бюро ЦК РСДРП(б). В жовт¬ 
неві дні 1917 — зав. інформацій¬ 
ним відділом і секретар Президії 
Моск. Ради. В 1918—19 — член 
колегії Моск. відділу нар. освіти. 
В 1919—22 — зав. жінвідділом 
Моск. к ту РКП(б^. В 1922—24 — 
зав. відділом рооітниць і селя¬ 
нок ЦК РКП(б). В 1925—ЗО пра¬ 
цювала в апараті ЦКК ВКП(б), 
була членом Партколегії ЦКК. У 
1931—32 — заст. голови К-ту по по¬ 
ліпшенню праці і побуту жінок при 
ЦВК СРСР, потім працювала в 
Т-ві старих більшовиків. На XIII— 
XV з’їздах партії обиралася чле¬ 
ном ЦКК. Нагороджена орденом 
Леніна. 
СМ ІДУ ВАТА — гірська вершина у 
Покутсько-Буковинських Карпа¬ 
тах, у пд.-зх. частині Чернів. обл. 
УРСР. Вис. 1120 м. Вкрита буко¬ 
вими та ялиновими лісами. Поши¬ 
рені кам’яні осипища. 

Б. Ф. Лящук. 
СМГЛА — МІСТО обласного підпо¬ 
рядкування Черкас, обл. УРСР, 
райцентр. Розташована на р. Тяс- 
мині (бас. Дніпра) та його прит. 
Серебрянці. Залізнич. вузол ім. 
Тараса Шевченка, залізнич. стан¬ 
ція. 66 тис. ж. (1982). Засн. в кін. 
16 ст. як слобода Тясьмине. З 
1633 — володіння С. Конецполь- 
ського (з того часу має назву С.). 
Селяни С. брали участь у повстан¬ 
ні 1637 під проводом Павлюка і 
Д. Гуні. В 1648—67 — сотенне міс¬ 
течко Чигиринського полку. За 
Андрусівським перемир'ям 1667 
знову підпала під владу Польщі. 
В зв’язку з тур. навалою на Право¬ 
бережну Україну в 70-х рр. 17 ст. 
населення С. переселилося на Ліво¬ 
бережну Україну. Відроджуватися 

місто почало з розгортанням у 80— 
90-х рр. 17 ст. визвольної боротьби 
на Правобережній Україні під 
керівництвом С. Палія. Після від¬ 
новлення на Правобережній Укра¬ 
їні влади Польщі С. перейшла у 
володіння польс. магнатів Любо- 
мирських. У 1773 С. надано маг¬ 
дебурзьке право. Населення С. 
брало участь у гайдамацькому русі, 
зокрема у повстанні 1734 під керів¬ 
ництвом Верлана, у Коліївщині 
(1768). Після 2-го поділу Польщі 
(1793) С. у складі Правобереж¬ 
ної України возз’єднано з Росією. 
З 1903 в С. діяла с.-д. група. 
Під час революції 1905—07 в С. 
відбулися страйки і демонстрації. 
Рад. владу встановлено в листопаді 
1917. З 1926 С.— місто. Під час 
Великої Вітчизн. війни в період 
нім.-фашист, окупації С. (4.VIII 
1941 — 29.1 1944) в місті діяли 
підпільні парт, і комсомольська 
орг-ції, в районі—партизан, загін. 
Провідні галузі пром-сті міста — 
маш.-буд. та металообр. (Смілян- 
ський машинобудівний завод, з-ди 
електромех. рем., радіоприла до¬ 
вий, мех., «Металіст») та харчова 
(мол.-консервний, цукр., хлібний 
комбінати, прод. товарів та пиво¬ 
варний з-ди). Серед ін. підпри¬ 
ємств — швейне виробниче об’єд¬ 
нання «Придніпрянка», швейна та 
меблева ф-ки, об’єднання «Черкас- 
нерудпром», райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, лісгоспзаг, ком¬ 
бінат побутового обслуговування. 
Технікум харч, пром-сті, З профес.- 
тех. і технічне уч-ща, 16 заг.-осв., 
З муз. та 2 спорт, школи; 15 лік. 
закладів, у т. ч. 4 лікарні; дит. 
санаторій. 8 будинків культури 
і клубів, З кінотеатри, ЗО б-к, істор. 
музей. В С. народилися укр. рад. 
поетеса О. Журлива, машинозна¬ 
вець Г. Ф. Проскура, фізіолог 
рослин Д. П. Проценко. В 1821 в 
С. зупинявся О. С. Пушкін. У 20-х 
рр. 20 ст. тут працювали Г. Юра, 
А. Бучма, М. Крушельницький, 
О. Вату ля. 
Літ.: Скоробогатов В. П. Сміла. 
Дніпропетровськ, 1976. 
СМІЛКА (Зііепе) — рід рослин 
родини гвоздикових. Багаторічні, 
рідше дво- або однорічні трави. 
Листки супротивні суцільні. Квіт¬ 
ки двостатеві або одностатеві, зі¬ 
брані в китицевидні суцвіття. 
Плід — коробочка. Понад 300 ви¬ 
дів, пошир, переважно в помірній 
зоні Пн. півкулі. В СРСР — 153 
види, в т. ч. в УРСР — 27. Рос¬ 
туть на луках, трав’янистих схи¬ 
лах, по узліссях, вапнякових і 
крейдяних відслоненнях, трапля¬ 
ються як бур’яни на полях і го¬ 
родах. На узліссях і галявинах 
у лісових і лісостепових районах 
пошир. С. поникла (5. пиіапз). 
Деякі С.— декоративні. 
СМІЛУІНСЬКИЙ Леонід Івано¬ 
вич [14 (27). II 1904, м. Конотоп, 
тепер Сум. обл.— 11.XI 1966, Ки¬ 
їв] — укр. рад. письменник. Член 
КПРС з 1952. Закінчив Київ, ін-т 
нар. освіти (1928). Був на журна¬ 
лістській роботі. Співробітничав 
у літ. орг-ціях ВУСПП, «Молод¬ 
няк», «Гарт». Перша зб. опові¬ 
дань — «Нові оселі» (1928). У по¬ 
вістях «Машиністи», «Мехзавод» 
(обидві — 1930), «Периферія» 
(1933), «Зустрічі» (1936) відобра¬ 
жав робітн. життя. Зб. «Підслуха- 
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НІ новели» (1942), «Серце» (1943) 
С. продовжив в укр. л-рі традиції 
психологічної новели. Автор повіс¬ 
тей «Дума про Кравчиху» (1942), 
«Золоті ворота» (1942), «Сад» 
(1952) та істор.-біографічних повіс¬ 
тей: «Михайло Коцюбинський» 
(1940), «Червона троянда» (1955) — 
присвячена Лесі Українці, п’єси 
«^^жицький посол» (1945) — про 
І. Франка, роману «Поетова моло¬ 
дість» (1950—65) — про Т. Шев¬ 
ченка. Йому належать також ро¬ 
ман «Євшан-зілля» (1943), повість 
«Сашко» (1951, 1959 екранізована), 
зб. оповідань «Крила» (1954). За 
сценарієм С. знято кінофільм 
«Іван Франко». 
Те.: Твори, т. 1—2. К., 1964; Твори, 
т. 1—4. К., 1970—71; Рос. п е р.— 
Молодость позта. М., 1962. 
Літ.: Острик М. Леонід Смілянський. 
К., 1964; Леонід Смілянський у спо¬ 
гадах та дослідженнях. К., 1971. 

Д. Г. Гринько. 
СМІЛЛНСЬКИИ МАШИНОБУ- 
ДІВНЙЙ ЗАВОД — підприємст¬ 
во продовольчого машинобудуван¬ 
ня. Розташований у м. Смілі 
Черкас, обл. Створений 1933 як 
ремонтно-мех. з-д на базі ремонт¬ 
них майстерень. У 1934 перетво¬ 
рений на машинобудівний завод. 
Виробляв різні деталі й вузли 
для ремонту машин та апаратів 
для цукр. з-дів, а також несклад¬ 
не технологічне устаткування для 
них. На початку Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 осн. устаткування 
з-ду було евакуйовано до м. Пермі. 
Споруди підприємства зруйнували 
нім.-фашист, загарбники. В 1944 
випущено першу післявоєнну про¬ 
дукцію. С. м. 3. спеціалізовано 
(з 1959) на вироби, технологічного 
устаткування для цукрової, хлі¬ 
бопекарної, спиртової, олійно-жи¬ 
рової та виноробної пром-сті. Тут 
створено солефрезерний комбайн, 
випарну станцію для мелясної бар¬ 
ди, бункерні тістоперекидні агре¬ 
гати, дискові фільтри, емальовані 
цистерни та ін. машини й апарати 
зі складною системою автом. керу¬ 
вання. З-д нагороджено орденом 
Т рудового Червоного Прапора 
(1966). І. М. Еднерал. 
СМІЛЯНСЬКИЙ РАИбН — у 
сх. частині Черкас, обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 0,9 тис. 
км^. Нас. 48,9 тис. чол. (1982). 
У районі — 37 населених пунк¬ 
тів, підпорядкованих селищній і 
18 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — м. Сміла. С. р. розташо¬ 
ваний у межах Придніпровської 
височини. Корисні копалини: гра¬ 
ніти, лабрадорит, габро, сієніти, 
діабази, гіпс, глини, графіт, као¬ 

лін, торф тощо. Річки — Тясмин 
з притокою Гнилий Ташлик (бас. 
Дніпра). Грунти чорноземні та 
опідзолені. Лежить у лісостепо¬ 
вій зоні. Ліси (дуб, граб, липа, 
клен, ясен, сосна) займають 22,9 
тис. га. Осн. пром. і і^льтур. 
центр району — місто обл. під¬ 
порядкування Сміла. У районі — 
підприємства легкої, харч, та місц. 
пром-сті; найбільші — цукр. ком¬ 
бінат (Сміла) та птахокомбінат 
(с. Балаклія). Землеробство ра¬ 
йону зерново-буряківничого, тва¬ 
ринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1981 становила 
55,2 тис. га, у т. ч. орні землі — 
49,4 тис. га, сіножаті і пасовища — 
4,1 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, ячмінь, кукурудза, кру¬ 
п’яні, цукр. буряки, картопля, 
овочеві. В С. р.— 16 колгоспів, 
радгосп, Черкас, с.-г. дослідна 
станція, Черкас, зональна агро- 
хім. та обл. біол. лабораторія 
(всі — у с-щі Холоднянському), 
райсільгосптехніка, райсільгосп- 
хімія. Залізнич. вузол ім. Тараса 
Шевченка; залізничні станції: Пе- 
регонівка, Володимирівка, Сердю- 
ківка. Сміла. Автомоб. шляхів — 
268 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 235 км. У районі — 28 заг.- 
осв. та музична школи, 35 лік. 
закладів, у т. ч. 5 лікарень. 20 бу¬ 
динків культури, 21 клуб, 37 кі¬ 
ноустановок, 39 6-к. У с. Березня¬ 
ках С. р. народився рад. військ, 
діяч М. М. КриворучкОу у с. Носа¬ 
чеві — укр. рад. актор М. X. 
Пилипенко, у с. Ковалисі — укр. 
рад. режисер театру і кіно М. С. 
Терещенко. В С. р. видається газ. 
«Червоний стяг» (з 1919). 

В. С. Бурляй. 
СМГЛЬГІС Едуард Янович [10 
(22).ХІ 1886, Рига — 19.ІУ 1966, 
там же] — латис. рад. режисер і 
актор, нар. арт. СРСР (з 1948). 
Сценічну діяльність почав 1906 
в напівпрофес. театрах. С.— один 
із засновників (1920) Латвійського 
театру ім. Я. Райніса (Рига), до 
1964 — його художній керівник. 
Серед вистав — «Грав я, танцював» 
(виконував роль Тотса), «Вогонь 
і ніч», обидві — Я. Райніса, «Пе¬ 
ремога» В. Лаціса, «Анна Каре- 
ніна» за Л. Толстим, «Оптимі¬ 
стична трагедія» В. Вишневсько- 
го, «Марія Стюарт» Ф. Шіллера. 
Ролі: Пер Гюнт («Пер Гюнт» Іб- 
сена). Гам лет («Гам лет» Шекспі- 
ра). Нагороджений орденом Лені¬ 
на, медалями. Держ. премія СРСР, 
1947. 
СМІТ (ЗтіПі) Адам (5.VI 1723, 
Керколді, Шотландія — 17. VIІ 
1790, Едінбург) — шотландський 
економіст і філософ, представник 
класичної буржуазної політичної 
економії. Навчався в ун-тах Глаз¬ 
го та Оксфорда, 1751—64 — про¬ 
фесор ун-ту в Глазго. С. розглядав 
економіку як систему, де діють 
об’єктивні закони. В своєму осн. 
творі «Дослідження про природу 
і причини багатства народів» (1776, 
рос. перекл. 1866 та 1935) вперше 
дав систематизовану розробку осн. 
питань політ, економії. Відстоював 
свободу торгівлі, піддав критиці 
теорію і практику меркантилізму. 
Вчення С. мало велике значення 
для створення теорії трудової вар¬ 
тості. Для нього характерне більш 
послідовне, ніж для фізіократів, 

перенесення екон. досліджень із 
сфери обігу у сферу вироби. Ви¬ 
сунув тезу про те, що творцем 
вартості є будь-яка праця, зайня¬ 
та у вироби., незалежно від галу¬ 
зі. Аналізуючи класову структуру 
капіталістичного суспільства, С. 
вперше виділив найманих робіт¬ 
ників як особливий клас. Розгля¬ 
даючи прибуток, а також зем. рен¬ 
ту як свого роду відрахування на 
користь власників засобів вироби, 
з повної вартості продукту, він, 
як відмічав К. Маркс, наблизився 
до розуміння додаткової вартості. 
Позичковий процент С. трактував 
як частину прибутку, ренту по¬ 
в’язував з приватною власністю 
на землю. Разом з тим, вважаючи, 
що робітник продає капіталісту 
працю, С. не міг пояснити утво¬ 
рення прибутку на основі теорії 
трудової вартості. Вважав капітал 
природною і вічною категорією, 
а капіталістичне вироби, здатним 
розвиватися без перешкод і без¬ 
межно. Вчення С., розвинуте да¬ 
лі в працях Рікароо, стало од¬ 
ним з екон. джерел марксизму. 

В. К. Черняк. 
СМІТ (5ті1Іі) Гамільтон (н. 
23.VIII 1931, Нью-Йорк) — амер. 
мікробіолог, доктор медицини (з 
1956), професор Ун-ту Джона Гоп- 
кінса (з 1973). В 1952 закінчив Ка¬ 
ліфорнійський ун-т (м. Берклі). 
Осн. праці в галузі молекулярної 
біології. Відкрив рестрикційні фер¬ 
менти і застосував їх до розв’я¬ 
зання проблем молекулярної гене¬ 
тики. Нобелівська премія, 1978 
(разом з Д. Натансом). 
СМГТНІ К^РИ (Ме^аробіМае) — 
родина птахів ряду куроподібних. 
Розміри середні, маса 0,5—2 кг. 
Забарвлення темне, ноги великі, 
порівняно високі. Ведуть наземний 
спосіб життя. Живляться рослин¬ 
ною, почасти тваринною їжею. 
Яйця (6—7, іноді до 25 шт.) не 
насиджують, а відкладають у ям¬ 
ку і загрібають рослинним сміттям 
(звідки й назва). Зародок розви¬ 
вається при т-рі 35—40® С, яка 
виникає під час гниття рослин¬ 
них решток (листя тощо); регулює 
т-ру всередині гнізда самець, збіль¬ 
шуючи або зменшуючи шар сміття 
над ним (висота купи може бути 
до 1 м). 7 родів з 11 видами (деякі 
автори виділяють 16 видів), по¬ 
ширеними в Австралії та на о-вах 
Малайського архіпелагу. Викопні 
рештки відомі з плейстоценових 
відкладів Австралії. 

М. А. Воїнств енський. 
СМІТСОНІТ — мінерал класу 
карбонатів. 2п [СО3]. Сингонія 
тригональна. Густ. 4,3. Твердість 
4—5. Колір білий з зеленуватим, 
буруватим або сіруватим відтін¬ 
ками. Блиск скляний. У Рад. Сою¬ 
зі родовища С. є в РРФСР (Забай¬ 
калля), Казахстані, Узбекистані, 
на Україні (Донбас, Прикарпаття); 
за рубежем — у Мексіці, США, 
Греції, Польщі. Використовують 
як цинкову руду. 
СМІТТЄПРОВІД — пристрій у 
багатоповерхових, переважно жит¬ 
лових, будинках, по трубі (тру¬ 
бах) якого видаляють сміття; один 
з видів інженерного устаткування 
будинків. Найпоширеніші холод¬ 
ні, або СУХІ, С., в яких, крім зви¬ 
чайно азбестоцементної труби (стов¬ 
бура) діам. 400 мм, є завантажу- 

СМІТСОНІТ 

Л. І. Смілянський. 

Е. Я. Смільгіс. 

Смілка поникла. Верх*' 
ня частина рослини з 
суцвіттям. 

18^ 
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СМІЯН 

С* 'К. Сміян. 

І. М. Смоктуновський. 

Смовдь болотна. Верх¬ 
ня частина рослини. 

вальні клапани (у кухні або на 
сходовій клітці) й сміттєприймаль- 
на камера (під трубою) з бункера¬ 
ми й контейнерами для тимчасо¬ 
вого зберігання сміття. Крім того, 
створено С. гарячі, або вогневі 
(з сміттєспалювальною піччю), і 
мокрі (в них сміття з спец, рако¬ 
вин у кухні вмивається по трубах 
водою і збирається у підвальній 
частині будинку на ситі). Див. та¬ 
кож Очищення населених місць. 
СМІ^Н Сергій Костянтинович (н. 
17.V 1925, Київ) — укр. рад. ре¬ 
жисер, нар. арт. УРСР (з 1967). 
Член КПРС з 1950. Після закін¬ 
чення 1948 Київ, ін-ту театр, мис¬ 
тецтва ім. 1. Карпенка-Карого 
працював гол. режисером в укр. 
театрах Полтави (1951—56), Дні¬ 
пропетровська (1956—59), Львова 
(1959—66), Запоріжжя (1966—70), 
в Київ. укр. драм, театрі ім. 
І. Франка (1970—78), режисером 
у Київ, театрі опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка (1978—81). 
З 1981 — гол. режисер Київського 
театру оперети. Серед вистав — 
«Кассандра» Лесі Українки, чЯро¬ 
слав Мудрий» І. Кочерги, «Тил» 
М. Зарудного, «Кравцов» О. Ко- 
ломійця, «Здрастуй, Прип*ять1» 
О. Левади, «В ніч місячного затем¬ 
нення» М. Каріма; серед муз. вис¬ 
тав — «Вертер» Массне, «Украдене 
щастя» Ю. Мейтуса. З 1970 викла¬ 
дає в Київ, ін-ті театрального ми- 
сгецтва ім. І. Карпенка-Карого. 
Нагороджений 2 орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. Держ. 
премія УРСР ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка, 1970. 
СМОВДЬ (Реисесіапит) — рід 
рослин родини зонтичних. Багато¬ 
річні трави з гранчасто-борозенчас¬ 
тим стеблом. Листки перистороз- 
січені. Квітки плідні і неплідні, 
зібрані в зонтики. Плід — сім’ян¬ 
ка. Бл. 120 видів, поширених май¬ 
же по всій Євразії (крім Арктики) 
та в Пд. і Тропічній Африці. 
В СРСР — 40 видів, з них в УРСР 
— 9. Найпоширеніша С. дні¬ 
провська (Р. ЬогузіЬепісит), 
росте на пісках (переважно в Лісо¬ 
степу). С. руська (Р. гиіЬепі- 
сит), що трапляється на степо¬ 
вих схилах, солонцях, застосову¬ 
валась в народній медицині. 
СМОГ (англ. 5то§, скорочене 
від зтоке — дим і £о§ — імла) — 
дуже забруднене повітря у великих 
містах і пром. центрах. Існує два 
типи С.: густий туман з доміщками 
диму або газових відходів ви¬ 
роби. та суцільна пелена їдких 
газів і аерозолів підвищеної кон¬ 
центрації (без туману), що утво¬ 
рюються в повітрі внаслідок фото- 
хім. реакцій у відходах автотранс¬ 
порту й хім. підприємств під впли¬ 
вом ультрафіолетового випромі¬ 
нювання Сонця. Виникненню С. 
сприяють інверсії температури 
в атмосфері, штиль чи слабкий 
вітер. Тривалість С.— від одного 
до кількох днів. С. підсилює ко¬ 
розію металів, щкідливо впливає 
на рослинність, здоров’я людини. 
Інтенсивні й довгострокові С. в 
окремих випадках є причиною 
підвищення захворювань і навіть 
смерті людей. Методи боротьби 
з С. полягають у введенні в нього 
хім. активних речовин (напр., вуг¬ 
лекислоти, йодистого срібла і свин¬ 
цю), що зумовлює випадання в оса¬ 

док забруднюючих сполук, у вста¬ 
новленні очисних споруд тощо, 
в СРСР здійснюються й правові 
заходи по боротьбі з С., зокрема 
25.VI 1980 Верховна Рада СРСР 
прийняла закон «Про охорону ат¬ 
мосферного повітря». 

П. 1. Колісник. 

СМОГОРЖ£ВСЬКИЙ Олександр 
Степанович [23.11 (6.III) 1896, 
с. Лісові Берлинці, тепер с. Лісо¬ 
ве Барського р-ну Вінницької 
обл. — 7.У 1969, Київ] — укр. 
рад. математик, доктор фізико- 
матем. наук (з 1945), професор 
(з 1938), засл. діяч науки УРСР 
(з 1966). Закінчив Київ, ін-т нар. 
освіти (1929). З 1930 працював 
у Київ, політех. ін-ті. Осн. наук, 
праці — з геометрії, зокрема тео¬ 
рії геом. побудов в просторі Лоба¬ 
чевського, матем. аналізу, зокре¬ 
ма теорії диференціальних рів¬ 
нянь та ортогональних поліномів. 
С. розв’язав ряд конструктивних 
задач гіперболічної геометрії, по¬ 
будував двовимірну метричну гео¬ 
метрію. 
С М о Кб в Н ИЦЯ — субтропічне 
плодове дерево. Те саме, що й 
інжир. 
С М ОКТУ Н б ВС ЬК И Й Інокентій 
Михайлович (н. 28.III 1925, с. 
Татьяновка, тепер Шегарського 
р-ну Том. обл.) — рос. рад. ак¬ 
тор, нар. арт. СРСР (з 1974). 
В 1945—46 навчався в студії при 
драматичному театрі ім. О. Пуш¬ 
кіна (Красноярськ). В 1946—57 
працював у театрах Норильська, 
Махачкали, Волгограда, Москви, 
1957—60 — у Ленінгр. Великому 
драм, театрі ім. М. Горького, 
1971—76 — Малому театрі; з 
1976 — у Московському худож. 
акад. театрі ім. М. Горького. Ос¬ 
новні ролі — князь Мишкін 
(«Ідіот» за Достоєвським), цар 
Федір («Цар Федір Іоаннович» 
О. К. Толстого), Іванов, Дорн 
(«Іванов», «Три сестри» А. П. 
Чекова), Сакулін («Зворотний зв’я¬ 
зок» О. Гельмана) та ін. Ролі у 
кіно і на телебаченні: Куликов 
(«Дев’ять днів одного року»), Мо- 
царт («Моцарт і Сальєрі»), Гам- 
лет («Гамлет»Х Дєточкін («Бе¬ 
режись автомобіля»), Чайковсь- 
кий («Чайковський»), Войницький 
(«Дядя Ваня»), Цезар («Цезар і 
Клеопатра») та ін. Створив образ 
В. І. Леніна у кінофільмах «На 
одній планеті» і «Перший відві¬ 
дувач». Нагороджений орденами 
Леніна, Дружби народів, медаля¬ 
ми. Ленінська премія, 1965. 
Ге.: Время добрьіх надежд. М., 1979. 
СМОЛЕНСЬК — центр Смол, 
обл. РРФСР, райцентр. Розташо¬ 
ваний на обох берегах Дніпра. Ву¬ 
зол з-ць і автомоб. шляхів, при¬ 
стань. Поділяється на З міські ра¬ 
йони. 316 тис. ж. (1982). Відомий 
з 862. Був центром слов’ян, пле¬ 
мені кривичів, фортецею, значним 
торг, і ремісничим поселенням на 
<шляху з варяг у греки>. З 882 — 
у складі Київ. Русі, з 12 ст.— 
центр Смоленського князівства. В 
1404—1514 — у складі Великого 
князівства Литовського, потім — 
Рос. централізованої д-ви (важ¬ 
лива фортеця на зх. кордоні). 
В 1611 після 20-місячної облоги 
місто загарбали польс. феодали. 
За Андрусівським перемир'ям і667 
повернуто Рос. д-ві. З 1708 —губ. 

центр, 1776—96 — центр наміс¬ 
ництва, потім — знову губернії. 
Під час Вітчизняної війни 1812 
в районі С. 22.УІІ (З.УІІІ) з’єдна¬ 
лися армії М. Б. Барклая-де- 
Толлі і П. І. Багратіона. Триденна 
оборона С. [4—6 (16—18). VIII 
1812] рос. військами під команду¬ 
ванням ген. М. М. Раевського, 
в складі яких билися укр. козац. 
полки, дала змогу осн. силам рос. 
армії відійти в глиб країни. В се¬ 
ред. 90-х рр. 19 ст. в С. виникли 
марксистські гуртки. В липні 1900 
до С. приїздив В. І. Ленін. У 1902 
було створено Смол, к-т РСДРП. 
Рад. владу встановлено 31.X 
(13.ХІ) 1917. З 1929 С.— центр 
Західної обл., з 1937 — Смол. обл. 
РРФСР. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 Смоленська обо¬ 
ронна операція 1941 на З місяці 
затримала наступ ні м.-фашист, 
військ на Москву. 16.УП 1941 С. 
окупований фашистами. 25.IX 1943 
С. було визволено від загарбни¬ 
ків (див. Смоленська наступальна 
операція 1943). Місто нагородже¬ 
но орденом Вітчизняної війни 1-го 
ступеня (1966). Провідні галузі 
промислового комплексу міста — 
машинобудування (заводи: авіац., 
електроламповий, холодильників, 
автоагрегатний, дослідно-експери¬ 
ментальний шляхового устатку¬ 
вання) та легка (льонокомбінат 
і трикотажна ф-ка) пром-сть. По¬ 
ліграф. комбінат. У С.— мед., 
фіз. культури та пед. ін-ти, філіали 
моск. енерг. ін-ту і с.-г. академії 
та Всесоюзного заочного фінанс.- 
екон. ін-ту. Об’єднаний істор. та 
архіт.-художній музей-заповідник 
з відділами: художня галерея, 
скульптури ім. С. Т. Коненкова, 
Смоленський льон. Смол. обл. у 
Великій Вітчизняній війні 1941— 
45, «Теремок»; краєзнавчий музей 
та ін. Театри—драм, та ляльок. Се¬ 
ред архітектурних пам’яток: церк¬ 
ви — Петра 1 Павла на Городян¬ 
ці (1146, перебудовано 1753—57, 
реставровано 1962—63), Іоанна Бо¬ 
гослова на Варяжках (1173—76, 
перебудовано у 18 ст.), Михаїла 
Архангела (1191—94); архіт. ан¬ 
самбль Соборної гори (в т. ч. 
Успенський собор, 1677—79, арх. 
А. Корольков, перебудовано 
1732—40, арх. А. Шедель, різьб¬ 
лений іконостас у стилі уіф. ба¬ 
рокко спорудив укр. різьояр С. 
Трусицький% оточений фортечни¬ 
ми мурами. Пам’ятники: героїч¬ 
ним захисникам Смоленська 4—5 
серпня 1812 (1841, арх. А. Адамі- 
ні), М. І. Глинці (1885, скульптор 
О. Р. фон Бок), героям Вітчизн. 
війни 1812 (1912—13, скульптор 
С. Р. Надольський), М. 1. Куту- 
зову-Смоленському (1954, скульп¬ 
тор Г. І. Мотовилов), В. І. Леніну 
(1967, скульптор Л. Ю. Кербель); 
пам’ятники, які увічнюють подвиг 
рад. народу у Великій Вітчизн. 
війні 1941—45 (в т. ч. «Курган 
безсмертя», 1970, скульптор А. Г. 
Сергєєв, арх. Д. П. Коваленко). 
смолЄнська наступаль¬ 
на операція 1943 — операція 
рад. військ Зх. (команд. — гене¬ 
рал-полковник В. Д. Соколовський) 
1 лівого крила Калінін. (команду¬ 
ючий — генерал армії А. І. Єре¬ 
менко) фронтів, здійснена 7.УІП— 
2.x, під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45, з метою розгрому 
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ЛІВОГО крила нім.-фашист, групи 
армій чЦентр» і визволення Смо¬ 
ленська. Нім.-фашист, команду¬ 
вання зосередило проти Калі НІН. і 
Зх. фронтів значні сили — по¬ 
над 40 д-зій (до 850 тис. чол., 
6л. 8800 гармат і мінометів, 500 
танків, штурмових гармат, 6л. 700 
літаків) і створило міцну оборону. 
В складі Калінін. і Зх. фронтів 
на поч. наступу налічувалось по¬ 
над 1250 тис. чол., 20 600 гармат 
і мінометів, 1430 танків і самохід¬ 
них арт. установок, 1100 літаків. 
На 1-му етапі С. н. о., з 7 по 
20. VIII, ударне угруповання Зх. 
фронту, долаючи сильний опір 
ворога, просунулося на ЗО—40 км 
і 13.VIII оволоділо м. Спас-Де- 
м’янськ (ворог в цьому г^нкті 
перебував на той час щонайближ¬ 
че до Москви). На 2-му етапі, з 
21. ^111 по 6.IX, війська Зх. фрон¬ 
ту оволоділи Єльнею, правим кри¬ 
лом форсували Дніпро, визволили 
Дорогооуж і просунулися на 25— 
40 км. На 3-му етапі, з 7.IX по 2.Х, 
війська Калінін. і Зх. фронтів ви¬ 
зволили Смоленськ та Рославль 
(25.IX) і просунулися на 135—140 
км і до 2.x вийшли на рубіж р. 
Проні, де закріпились. В результа¬ 
ті С. н. о. рад. війська в смузі 
фронту до 400 км просунулися 
на Зх. на 200—250 км, повністю 
очистили від нім.-фашист, військ 
Смол, область, поклали початок 
визволенню Рад. Білорусії. 

С. Я. Єлисаветський. 
СМОЛЕНСЬКА Область — у 
складі РРФСР. Утворена 27.IX 
1937. Розташована на Сх.-Європей¬ 
ській рівнині. Площа 49,8 тис. 
км^. Нас. 1129 тис. чол. (на 1.1 
1982). Осн. населення — росіяни, 
живуть також білоруси, українці 
та ін. Міськ. нас.— 64%. Ділиться 
на 24 райони, має 14 міст та 17 с-ш 

міськ. типу. Центр — м. Смоленськ. 
С. о. нагороджено орденом Леніна 
(1958). 
Поверхня області — полога хви¬ 
ляста рівнина. В центр, частині 
області простягається Смоленська 
височина. Корисні копалини: бу¬ 
ре вугілля, торф, будівельні ма¬ 
теріали, фосфорити, кам’яна сіль. 
Клімат різко континентальний. 
Пересічна т-ра січня —8, —10®, 
липня 4-17, 4-18®. Опадів 600 мм 
на рік. Гол. ріка — Дніпро з при¬ 
токами Сож, Десна, Вязьма. На 
Пн. Зх. області протікає Зх. Дві- 
на з притокою Касплею. Річки 
У гра, Вазуза, Гжать, Москва на¬ 
лежать до бас. Волги. Грунти 
переважно дерново-підзолисті, під¬ 
золисті та дернові. Під лісом (оси¬ 
ка, береза, ялина, сосна) 31% тер. 
області. По долині Дніпра збе¬ 
реглися дубові ліси. У респ. по¬ 
ділі праці С. о. виділяється роз¬ 
винутою промисловістю та інтен¬ 
сивним с. г. Енергетика базується 
на використанні бурого вугілля, 
торфу та довізної сировини (газ, 
нафта, мазут, вугілля). Значні 
електростанції: Дорогобузька та 
Смоленська ДРЕС, Смоленська 
ТЕЦ. Будується атомна електро¬ 
станція (1982). Провідні галузі 
пром-сті — машинобудування та 
металообробка (у т. ч. приладо¬ 
будування), хім., легка та харчова. 
Осн. продукція: засоби автомати¬ 
зації, обчислювальні машини, по¬ 
бутові холодильники, запасні час¬ 
тини до автомобілів, освітлюваль¬ 
ні електролампи, водогрійні кот¬ 
ли, пральне обладнання, піаніно, 
мінеральні добрива, білизняний 
трикотаж, панчішно-шкарпеткові 
вироби, льняні тканини. Головні 
пром. центри: Смоленськ, Сафоно- 
во, Рославль, Вязьма, Ярцево. 
С. г. спеціалізується на впрошу¬ 

ванні льону та картоплі, мол.- 
м’ясному скотарстві. На область 
припадає 8,5% посівів льону-дов- 
гунця в СРСР. Вирощують також 
зернові (овес, жито, ячмінь, греч¬ 
ка), картоплю й кормові культу¬ 
ри. Розводять велику рогату ху¬ 
добу (мол.-м’ясного напряму), пта¬ 
хівництво. В с. Алексіні — кінний 
з-д. Осн. залізнична магістраль — 
Москва — Смоленськ — Мінськ; 
залізничні вузли: Смоленськ, 
Вязьма, Рославль. Автомагістралі: 
Москва — Мінськ, Рига— Орел. 
У Смоленську — аеропорт. Суд¬ 
ноплавство по Дніпру. Газопрово¬ 
ди: Брянськ — Рославль — Смо¬ 
ленськ — Верхньодніпровський, 
Торжок — Смоленськ — Мінськ — 
Івацевичі. 
У С. о.— 5 вузів, 27 серед, сш'ц. 
навч. закладів. Музеї: об’єднаний 
істор. та архіт.-худож. музей-за- 
повідник з відділами — худож 
ня галерея, скульптури ім. С. Т. 
Коненкова, Смоленський льон. 
Смол. обл. у Великій Вітчизн. вій¬ 
ні 1941—45, чТеремок» та ін.; 
краєзнавчі — в Смоленську, Гага- 
ріні, Сичовці; істор.-худож.— у 
Рославлі, Ю. О. Гагаріна — в 
Гагаріні (філіал — ус. Клушині, 
на батьківщині космонавта). 2 те¬ 
атри: драм, та ляльок — у Смо¬ 
ленську. 10 санаторіїв, будинок 
відпочинку. 
смоленська оборонна 
операція 1941 — операція рад. 
військ Західного (командуючий — 
Маршал Рад. Союзу С. К. Тимо- 
гиенко), Резервного (командуючий 
— генерал армії Г. К. Жрков), 
Брянського (командуючий — ге¬ 
нерал-лейтенант А. І. Єременко), 
Центрального (командуючий — 
генерал-полковник Ф. С. Куз- 
нецов) фронтів, проведена 10.VIІ— 
10.IX під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 з метою затримання 
наступу нім.-фашист, військ гру¬ 
пи армій чЦентр» через Смоленськ 
на Москву. З 10 до 20.VII нім.- 
фашист. війська, які мали велику 
перевагу в танках, артилерії, аві¬ 
ації, живій силі, прорвали оборо¬ 
ну Зх. фронту на його правому 
крилі та в центрі і просунулися 
до 200 км, оточили Могильов, за¬ 
хопили Оршу, Смоленськ, Єльню, 
Кричев. Внаслідок контрнаступу 
рад. військ Зх. фронту з 21.VII 
по 7.VIII в напрямі на Смоленськ 
нім.-фашист, війська змушені бу¬ 
ли перейти до оборони. 8—21.VII 
осн. бої велись у районі Центр, і 
Брян. фронтів. Ворогові вдалося 
глибоко вклинитися між Центр, 
і Брян. фронтами. 22.VIII — 10.IX 
війська Зх., Резервного і Брян. 
фронтів вели оборонні і наступаль¬ 
ні бої. 5.IX війська Резервного 
фронту визволили Єльню, завда¬ 
ли значних втрат ворогові. 10.IX 
рад. війська на Смол, напрямі 
перейшли ДО’ оборони. С. о. о. 
відіграла велику роль у зриві гіт¬ 
лерівських планів ^^блискавичної 
війни>. В ході операції з’єднан¬ 
ням, які особливо відзначилися, 
було вперше під час Великої 
Вітчизн. війни присвоєно почесне 
звання гвардійських (див. Гвардія 
радянська). А. а. Вовк. 
смоленське князівство — 
давньоруське князівство в бас. 
верхньої течії Дніпра. Стало са¬ 
мостійним у 30-х рр. 12 ст. за кня- 

СМОЛЕНСЬКЕ 
КНЯЗІВСТВО 

Д. М. Смолич. 

М. В. Смолич* 

Смоленськ. 
Церква Михаїла 
Архангела. 1191—94. 
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СМОЛИ 

в. є. Смоляк. 

Ю. К. Смолич. 

Надгробок Ю. К. Смо¬ 
ляча на Байковому 
кладовищі в Києві. 

зювання онука Володимира Мо- 
номаха Ростислава Мстиславича 
(1127—59), коли воно досягло най¬ 
вищого розквіту й могутності. В 
кін. 12 ст. С. к. розпалося на 
кілька уділів і зазнало нападів нім. 
хрестоносців і лит. феодалів. На 
поч. 15 ст. С. к. захопив лит. князь 
Вітповт. Смоленські землі ввій¬ 
шли до складу Великого князів¬ 
ства Литовського. Смоленськ і 
тер. С. к. були остаточно поверну¬ 
ті Росії за Апдрусівським пере¬ 
мир'ям 1667. 
СМбЛИ — 1) п р и р о д н і, на¬ 
туральні — речовини, виділювані 
смолоносними рослинами в проце¬ 
сі нормального фізіологічного об¬ 
міну або в результаті поранення 
(підсочки). До природних С. нале¬ 
жать каніфоль, янтар, мастикс, 
шелак, сандарак, дамара, копали 
тощо. Вони є осн. компонентою 
живиці хвойних рослин. С., що 
витікають з рослин, внаслідок ді¬ 
яння кисню повітря і світла тверд¬ 
нуть. С., що потрапили в осадоч¬ 
ні породи, добувають як копалини 
(наїїр., копали, янтар). Природні 
С.— аморфні речовини різної про¬ 
зорості й кольору (від безбарвних 
до темно-коричневих); нерозчинні 
у воді, розчиняються або набуха¬ 
ють в органічних розчинниках; ут¬ 
ворюють тонку плівку при виси¬ 
ханні спиртових та ін. розчинів 
(див. Плівкоутворюючі речовини)] 
не мають певної т-ри плавлення 
(при нагріванні поступово плав¬ 
ляться). До складу С. входять 
смоляні к-ти, складні ефіри смоля¬ 
них к-т і смоляних спиртів або од¬ 
ноатомних фенолів (танолів), хі¬ 
мічно інертні вуглеводні (резе¬ 
ни) та ін. Добувають природні С. 
з хвойних рослин екстрагуванням 
кори, деревини та ін. способами. 
С. використовують для виготов¬ 
лення лакофарбових матеріалів, 
у медицині, парфюмерії, для ви¬ 
роби. прикрас тощо. Застосуван¬ 
ня С. зменшується у зв’язку з 
заміною їх синтетичними смолами. 
2) Синтетичні — синтетич¬ 
ні полімери невеликої мол. маси 
(т. 3. олігомери), які в результаті 
стверджування перетворюються на 
неплавкі й нерозчинні продукти. 
До синтетичних С. належать алкід- 
ні смоли, феноло-формальдегід- 
ні смоли, сечовино-формальдегідні 
смоли, меламіно-формальдегідні 
смоли, епоксидні олігомери то¬ 
що. Застосовують у вироби, пласт¬ 
мас, лаків, клеїв, герметиків, для 
обробки тканин, паперу та ін. 
СМбЛИНЕ — селище міського 
типу Маловисківського р-ну Кі- 
ровогр. обл. УРСР. Розташоване 
на р. Кільтені (бас. Пд. Бугу), за 
21 км від залізнич. ст. Капустине, 
5,6 тис. ж. (1982). У селиші — гео¬ 
логорозвідувальна експедиція, кол¬ 
госп. 2 будинки побуту. З заг.- 
осв. та музична школи, поліклі¬ 
ніка, мед. амбулаторія. Будинок 
культури, 2 б-ки. Утворене 1976. 
СМОЛИЧ Дмитро Миколайович 
(н. 11.IV 1919, Петроград) — укр. 
рад. режисер, нар. арт. СРСР 
(з 1980), засл. діяч мист. Груз. 
РСР (з 1957). засл. діяч мист. 
РРФСР (з 1958), нар. арт. БРСР 
(з 1964). Член КПРС з 1956. Син 
М. В. Смолича. В 1941 закінчив 
оперно-драм, студію ім. К. С. 
Станіславського (Москва). Працю¬ 

вав у театрах опери та балету: 
в Києві — 1941—55 (режисер і з 
1970 — гол. режисер); в Челябін¬ 
ську — 1955—58 (гол. режисер, 
один з організаторів); в Одесі — 
1958—62 (гол. режисер); в Мінсь¬ 
ку — 1962—69 (худож. керівник); 
у Львові — 1969—70 (гол. режи¬ 
сер). Серед вистав — чТарас Буль¬ 
ба» М. Лисенка, «Золотий обруч» 
Б. Лятошинського, «Богдан Хмель¬ 
ницький» К. Данькевича, «Ярос¬ 
лав Мудрий» Г. Майбороди, «Бо¬ 
рис Годунов» М. Мусоргського, 
«Князь Ігор» О. Бородіна, «Пі¬ 
кова дама» П. Чайковського, «В 
бурю» Т. Хрєнникова, «Абесалом 
і Етері» 3. Паліашвілі, «Гугено¬ 
ти» Дж. Мейєрбера, «Макбет» 
Дж. Верді. Нагороджений орде¬ 
ном «Знак Пошани», медалями. 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка, 1970. Держ. премія 
Груз. РСР ім. 3. П. Паліашвілі, 
1973. Портрет с. 277. І. Д. Гамкало. 
СМОЛИЧ Микола Васильович [12 
(24). VI 1888, Петербург — 31. VII 
1968, Москва] — рос. і укр. рад. 
режисер, нар. арт. СРСР (з 1944). 
Член КПРС з 1946. Театр, освіту 
здобув 1908—11 на драм, курсах 
при Петерб. театр, уч-ші (педаго¬ 
ги С. Яковлєв і В. Давидов). 
В 1911—17 — актор (1916 — ре¬ 
жисер) Олександринського теат¬ 
ру (тепер Ленінгр. академічний 
театр драми ім. О. С. Пушкіна). 
З 1922 — одночасно режисер 
Держ. театру опери та балету (з 
1935 — ім. С. М. Кірова), 1924— 
зо — художній керівник Ленінгр. 
Малого оперного театру, 1930— 
36 — гол. режисер, 1947—48 — 
режисер Великого театру СРСР 
у Москві. В 1938—47 — гол. ре¬ 
жисер, згодом худож. керівник 
і директор Театру опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка (Київ). Серед 
вистав — «Леді Макбет Мценсько- 
го повіту» («Катерина Ізмайлова») 
Д. Шостаковича, «Сорочинський 
ярмарок» М. Мусоргського, «Та¬ 
рас Бульба» М. Лисенка, «Пере¬ 
коп» ІО. Мейтуса, В. Рибальчен- 
ка і М. Тіца, «Весілля Кречин- 
ського» А. Пашенка;^ «Шевченко» 
(«Поетова доля») В. Йориша, «Ма¬ 
зепа» П. Чайковського, «Снігу¬ 
ронька» М. Римського-Корсако- 
ва, «Гугеноти» Дж. Мейєрбера, 
«Фауст» Ш. Ф. Гуно. В 1961—^ 
викладав у Моск. консерваторії. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. Портрет с. 277. 

І. Д. Гамкало. 
СМОЛИЧ Юрій Корнелійович 
[Корнійович; 25.VI (7.VП) 1900, 
м. Умань, тепер Черкас, обл.— 
26.VПI 1976, Київ] — укр. рад. 
письменник. Герой Соціалістичної 
Праці (1970). Член КПРС з 1951. 
Навчався в Київ, комерційному 
ін-ті (1917—18). В 1922 вступив 
актором до театру ім. І. Франка. 
З 1924 — інспектор театрів Го- 
ловполітосвіти наркомату освіти 
УРСР. Належав до літ. орг-цій 
«Гдрги», Вапліте. Перша зб. опо¬ 
відань — «Кінець міста за база¬ 
ром» (1924). В ранніх оповіданнях 
відображав перехід від герої¬ 
ки громадян, війни до мирного бу¬ 
дівництва (зб. «Неділі й понеділ¬ 
ки», 1927). С.— автор пригод¬ 
ницьких романів «Останній Ейд- 
жевуд» (1926), «Господарство док¬ 
тора Гальванеску» (1929) та ін.. 

романів-памфлетів, спрямованих 
проти укр. бурж. націоналізму: 
«Фальшива Мельпомена» (1928), 
«По той бік серця» (1930). Виступав 
як драматург та літ. і театр, кри¬ 
тик. Популярність здобула авто¬ 
біографічна трилогія «Дитинство», 
«Наші тайни», «Вісімнадцятилітні» 
(1936—38), де письменник відо¬ 
бразив історію молодого покоління, 
шо формувалося під впливом Ве¬ 
ликої Жовтневої соціалістич. рево¬ 
люції. Елементи автобіографії має 
і повість «Театр невідомого ак¬ 
тора» (1940). Героїчним подвигам 
радянських людей в роки Вели¬ 
кої Вітчизняної війни присвячено 
зб-ки оповідань і нарисів «Мирні 
люди», «Битва» (обидві — 1943), 
романи «Вони не пройшли» (1946), 
«Ми разом були в бою» (1948). В 
галузі романістики С. повертаєть¬ 
ся до теми громадян, війни на 
Україні, охоплюючи найхарак¬ 
терніші історичні події тих ча¬ 
сів: «Світанок над морем» (1956), 
«Мир хатам — війна палацам» 
(1959), «Реве та стогне Дніпр ши¬ 
рокий» (1960). Два останні рома¬ 
ни вийшли в дилогії «Рік наро¬ 
дження 1917» (1976). Автор ряду 
публіцистичних книг («День по¬ 
чинається рано», 1950; «Розмова 
з читачем», 1953; «Про хороше в 
людях» (1965, разом з М. Т. Риль¬ 
ським), які відзначаються гост¬ 
рою проблемністю, піклуванням 
про виховання молодої літ. зміни. 
Мемуари «Розповідь про неспо¬ 
кій» (кн. 1—З, 1968—72). Реда¬ 
гував журн. «Україна» (1943—50). 
В 1971—73 — голова правлін¬ 
ня Спілки письменників України. 
З 1960 працював головою Укр. 
т-ва дружби і культурного зв’язку 
з зарубіжними країнами. Наго¬ 
роджений 2 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
Те.: Твори, т. 1—6. К., 1958—59; 
Твори, т. 1-6. К., 1971-73; Рос. 
п е р е к л.— Избранное. т. 1 — 2. М.. 
1960. 
Літ.: Піскунов В. Творчість Ю. Смо 
лича. К., 1962; Шаховський С. Юрій 
Смолич. Повість про романіста. К., 
1970; Про Юрія Смолича. К., 1980. 

Ю. С. Кобилецький. 
СМбЛКА — річка у Хмельн. та 
Житомир, областях УРСР, ліва 
притока Случі (бас. Дніпра). Довж. 
71 км, площа бас. 646 км^. Має 
переважно рівнинний характер. 
Воду річки використовують для 
зрошування культур. пасовищ; 
риборозведення. В бас. річки — 
поклади каоліну і гранітів. 
СМОЛЛЕТТ (Зтоііеи) Тобайас 
Джордж (березень 1721, Далкгорн, 
Дамбартон — 17.IX 1771, Ліворно, 
Італія) — англ. письменник. Вив¬ 
чав медицину в Глазго. В 1740— 
44 — хірург на військовому кораб¬ 
лі. Писав вірші, памфлети п’єси, 
книги з медицини, істор. праці. 
Визначний представник англ. про¬ 
світительського реалізму. В авто- 
біогр. романі «Пригоди Родріка 
Рендома» (1748) засуджував коло¬ 
ніальну політику бурж. Англії. 
В романах «Пригоди Перігріна 
Пікля» (1751), «Пригоди графа 
Фердінанда Фетома» (1753), «При¬ 
годи сера Ланселота Грівза» (1762), 
«Подорож Гамфрі Клінкера» (1771) 
критикував англ. бурж.-аристо¬ 
кратичне суспільство. Твори С. 
відзначаються різкістю критики, 
шо переростає в сарказм, проте в 
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НИХ відчувається певний нахил до 
скепсису і песимізму. Автор ч Іс¬ 
торії Англії» (т. 1—4, 1757—58), 
сатири чІсторія і пригоди атома» 
(т. 1—2, 1769). 
Те.: Рос. перекл.— Приключе- 
ния Родрика Рзндома. М., 1949; При- 
ключения Перигрина Пикля. М., 
1955; Путешествие Хамфри Клинкера. 
М., 1972. Д. С. Яхонтова. 

СМОЛОНОСНІ РОСЛЙНИ — 
рослини, В тканинах яких утворю¬ 
ються смоли, або бальзами, щр 
являють собою продукти обміну 
речовин і нагромаджуються в смо¬ 
ляних ходах стовбура, коренів, 
листків, у жовнах кори тощо. До 
С. р. належать представники 26 
родин. Найбагатшими на смоли 
є тропічні С. р., які становлять 
половину всіх С. р., напр. санда¬ 
ракове дерево з род. кипарисових, 
акація і альбіція (див. Шелак) з 
род. бобових, сумах лаконосний 
(див. Японський лак) з род. ана- 
кардієвих, мастикове дерево (див. 
Мастикс) та ін. Найважливішими 
С. р. серед рослин помірного клі¬ 
мату є представники род. сосно¬ 
вих, з яких одержують живицю 
(види сосни, ялини, модрини), 
канадський бальзам, ялицевий 
бальзам (види ялиці). 
СМОЛУХбВСЬКИЙ (5тоІисІіо\у- 
зкі) Маріан (28.V 1872, Відень — 
5.ІХ 1917, Краків) — польський 
фізик. Закінчив (1894) Віденський 
університет. У 1900—13 — профе¬ 
сор Львівського, з 1913 — Краків¬ 
ського ун-тів. С. належать праці 
з теорії флуктуацій і броунів- 
ського руху, що були використані 
для молекулярно-кінетичного об¬ 
грунтування другого термодина¬ 
міки начала. Виходячи з теорії 
флуктуацій, розробив теорію кри- 
тич. опалесценції (1908). Праці С. 
в галузі статистичної фізики стали 
основою для створення теорії коло¬ 
їдних систем. 
СМОЛКЖ, СМОЛЮХ (РІ85СКІЄ8) — 
рід жуків род. довгоносикових. 
Тіло (довж. 4—10 мм) буре з світ¬ 
лими плямами. С. ушкоджують 
хвойні породи дерев. Жуки жив¬ 
ляться корою, спричинюючи смо¬ 
лотечу (звідси й назва); личинки 
більшості видів вигризають ходи 
під корою ослаблених дерев, які 
внаслідок цього засихають. Поши¬ 
рені у хвойних лісах Європи, Азії 
і Пн. Америки; в СРСР зустрі¬ 
чається 14 видів С., у т. ч. на 
Україні — 7; з них найшкідливіші 
С. крапчастий (Р. поіаіи8), 
С. жердинниковий со¬ 
сновий (Р. ріпірЬіІи^. 
Заходи боротьби: піз- 
ньоосіннє або ранньовесняне ви¬ 
рубування заселених С. дерев, 
розкладання у травні — червні 
ловильних дерев. Іл. с. 280. 

І. К. Загайкевич. 

смолок Віталій Єлисейович 
[13 (26). IV 1915, с. Іванківці, тепер 
Ружичнянського р-ну Хмельн. 
обл. — 29.IX 1982, Івано-Фран¬ 
ківськ] — укр. радянський режи¬ 
сер і актор, нар. арт. УРСР (з 
1965). Учасник Великої Вітчиз¬ 
няної війни. Член КПРС з 1944. 
Працював актором і режисером 
у театрах Харкова, Києва, Полта¬ 
ви, Житомира, 1947—55 і 1968 
—75 — в Івано-Фр. укр. муз.- 
драм. театрі ім. І. Франка. Серед 
вистав — «Платон Кречет» О. Кор¬ 

нійчука, «Земле моя» С. Пушика, 
за творами В. Стефаника, -сРок- 
солана» Л. Забашти (грав роль 
дядька Бога), «Ревізор» М. Гоголя, 
«Марія Тюдор» В. Гюго. Ролі: 
Микола Задорожний («Украдене 
щастя» Франка), Іван Грозний 
(«Василиса Мелентьєва» О. Ост- 
ровського), Полежаєв («Неспокій¬ 
на старість» Рахманова), Овід 
(«Овід» Войнич) та їн. Нагород¬ 
жений орденом Дружби народів, 
медалями. 
СМОЛЯРбВА Олександра Заха¬ 
рівна (н. 19.VI 1925, Маріуполь, 
тепер м. Жданов Донец. обл.) — 
рос. і укр. рад. актриса, нар арт. 
УРСР (з 1980). Член КПРС з 
1964. Сценічну діяльність розпо¬ 
чала в Київ, театрі юного глядача 
1948 після закінчення Київ, ін-ту 
театр, мистецтва (педагог Л. 
Гаккебуш). Працювала у Вінн. 
укр. муз.-драм, театрі (1949— 
50), київ. Театрі транспорту 
(1950—52). З 1952 — в Київ, 
рос. драм, театрі ім. Лесі Україн¬ 
ки. Серед ролей — Ніна («Маска¬ 
рад» Лєрмонтова), Маша, Матро¬ 
на («Живий труп», «Влада тем¬ 
ряви» Л. Толстого), Щура Азарова 
(«Давним-давно» Гладкова), Окса¬ 
на («Загибель ескадри» Корній¬ 
чука), Раїса Закипна («Київський 
зошит» Собка). З 1968 викладає 
в Київ, ін-ті театр, мистецтва ім. 
І. Карпенка-Карого. 
Літ.: Моцар Т. Простота, стислість 
і ясність. «Український театр», 1981, 
№ 5. Ю. В. Петров. 

СМОЛЬНИЙ — історико-рево- 
люц. і архітектурна пам’ятка в Ле¬ 
нінграді. Із С. пов’язано ряд істор. 
подій Великої Жовтн. соціаліс¬ 
тичної революції. 4 (17).VIII 1917 
до С. з Таврійського палацу пере¬ 
їхали ВЦВК і Петрогр. Рада ро- 
бітн. і солдатських депутатів. Тут 
розміщзгвався і Петрогр. Військ.- 
революц. к-т (ВРК). Ввечері 24.X 
(6.XI) до С. для керівництва пов¬ 
станням ішибув В. І. Ленін. У дні 
Жовтн. збройного повстання С.— 
штаб революц. сил. 25.X (7.XI) 
звідси ВРК звернувся до населен¬ 
ня країни з написаною В. І. Лені¬ 
ним відозвою «До громадян Ро¬ 
сії», в якій повідомлялося про по¬ 
валення Тимчасового уряду. Того 
самого дня о 22 год. 40 хв. в Акто¬ 
вому залі С. відкрився Другий 
Всеросійський з'їзд Рад, який про¬ 
голосив Рад. владу, прийняв Де¬ 
крет про мир і Декрет про землю, 
створив перший Рад. уряд — Раду 
Народних Комісарів на чолі з 
В. І. Леніним. Після перемоги ре¬ 
волюції С. став офіц. резиденцією 
ВЦВК і Рад. уряду. В листопаді 
1917 до С. переїхав ЦК РСДРП(б). 
З серед, листопада до 10.III 1918 
у С., в кімнаті № 86 2-го поверху, 
жив і працював В. І. Ленін. У 
1927 тут відкрито меморіальний 
музей. Після переїзду в березні 
1918 Рад. уряду в Москву в С. 
залишилися Петрогр. Рада і керів¬ 
ні парт, органи міста і губернії, 
тепер — Ленінгр. обком і міськком 
КПРС, Ленінгр. облвиконком Ради 
нар. депутатів та ін. установи. С.— 
пам’ятка рос. класицизму (кол. 
Смольний ін-т шляхетних дівчат, 
споруджений 1806—08, арх. Дж. 
Кваренгі). С.— П-подібна в плані 
будова (довжина фасаду бл. 200 м) 
з 8-колонним портиком у центрі; 

у правому крилі —3-нефний Акто¬ 
вий зал з корінфською колонадою. 
Біля входу на тер. С.— пропілеї 
(1923—25, арх. В. Щуко, В. Гель- 
фрейх) з двох 6-колонних порти- 
ків-павільйонів. Перед С.— па¬ 
м’ятник В. І. Леніну (1927, скульп¬ 
тор В. Козлов), бюсти К. Марк¬ 
са і Ф. Енгельса (1932, обидва — 
скульптор С. Євсєєв), сад. С. з 
комплексом будівель створює один 
з визначних архіт. ансамблів. 
Складовою частиною ансамблю 
С. є кол. Смольний монастир 
(до якого входить собор) в стилі 
рос. барокко (1746—64, за проек¬ 
том В. Растреллі, інтер’єр оздоб¬ 
лено і корпуси келій добудовано 
1832—35, арх. В. Стасов). Іл. див. 
також до ст. Ленінград, т. 6, с. 113. 
СМбЛЬСЬКИЙ Григорій Степа¬ 
нович (н. 2.ХП 1893, с. Підгірки, 
тепер у складі м. Калуша Івано- 
Фр. обл.) — укр. рад. живопи¬ 
сець. У 1923—29 навчався в Ху- 
дож. школі О. Новаківського у 
Львові, 1934—35 — в Парижі. 
Твори: «Автопортрет» (1923), «Мій 
батько» (1925), «Міст на Сені» 
(1935), «Портрет композитора С. 
Людкевича» (1953), «Гуцул і гу¬ 
цулка», «Наречена» (обидва — 
1957), «Портрет В. Стефаника» 
(1959), «Опришки в горах» (1965), 
«Космос» (1968), «Хліб наш на¬ 
сущний» (1970), «Весільні старос¬ 
ти» (1972), «Базар у Косові» 
(1974), «Троїсті музики» (1976), 
«Пам’ятник Івану Федорову у 
Львові» (1980). Картини зберіга¬ 
ються у Львів, музеї українського 
мистецтва. 
СМОРГАЧбВА Людмила Іванів¬ 
на (н. 29.XI 1950, Київ) — укр. 
рад. артистка балету, нар. арт. 
УРСР (з 1978). В 1968 закінчила 
Київ, хореографічне уч-ще, від¬ 
тоді — солістка Київ, театру опе¬ 
ри та балету. Партії: Жізель 
(«Жізель» Адана), Аврора («Спля¬ 
ча красуня» Чайковського), Джу- 
льєтта («Ромео і Джульєтта» Про- 
коф’єва), Редисочка («Чіполліно» 
К. Хачатуряна), Мавка («Лісова 
пісня» Скорульського). Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1976. Премія Ленін¬ 
ського комсомолу, 1979. 
СМОРОДИНА (КіЬе8) — рід бага¬ 
торічних ягідних кущових рос¬ 
лин родини агрусових. Листки про¬ 
сті, з З—5 лопатями. Квітки в ки¬ 
тицях, дрібні, часто двостатеві, 
рідше різностатеві і дводомні. 
Плід — ягода чорного, червоного, 
лсовтого та ін. кольорів, кислувата. 
Бл. 150 видів, пошир, в Європі, 
Азії, Пн. і Пд. Америці і Африці. 
В СРСР 37 дикорослих видів і 
57 в культурі, з яких найбільше 

СМОРОДИНА 

О. 3. С.молярова. 

Л. І. Сморгачова. 

Г. С. Смольський. 
Наречена. 1957. 

Смольний. 



280 
СМОТРИЦЬКИЙ 

Смугач малий. 

Смолюк крапчастий. 

Смородина чорна: 
1 — ЛИСТ9К: 

2 — суцвіття; 
3 — ягоди. 

Районовані на Україні 
сорти смородини 
чорної (1983) 

Алтайська десертна 
Білоруська солодка 

! Боскопський велетень 
Голіаф 
Голубка 
Жовтнева (Решетилів- 
ська 3) 

Золушка 
Минай Шмирьов 
Пам’ять Мічуріна 
Полтава 800 

Сандерс 
Сіянець Голубки 
Решетилівська рання 
Юність 
Юннат 
Черкащанка 

значення мають С. чорна, С. чер¬ 
вона, С. золотиста. На Україні 
найпоширеніша С. чорна (К. пі§- 
шш), значно менше С. золотиста 
(К. аигиш) і ще рідше зустрічає¬ 
ться С. запашна (К. оаогаіиш). 
С. чорна в дикому стані в УРСР 
росте на Поліссі, в Карпатах і 
Прикарпатті та Лісостепу на бе¬ 
регах річок, в лісах, чагарни¬ 
ках. Вона стала родоначальником 
культ, сортів, яких тепер у ви¬ 
робництві налічується понад 100. 
Залежно від сорту й умов виро¬ 
щування плоди С. містять (у %) 
5,01—11,8 цукрів, 2,85—4,0 ор- 
ганіч. к-т, 0,4—0,9 пектину, 0,8 
азотистих сполук, дубильні й аро¬ 
матичні речовини, а також міне¬ 
ральні солі кальцію, заліза й фос¬ 
фору. Крім того, ягоди С. чорної 
оагаті на вітаміни А, Ві, Р, зокре¬ 
ма вітамін С (в 100 г ягід містить¬ 
ся 144—324 мг вітаміну С). Це в 
З—5 разів більше, ніж у суницях 
і плодах цитрусових. За вмістом 
вітамінів ягоди С. чорної перева¬ 
жають лікувальні й дієтичні влас¬ 
тивості ін. плодів і ягід. Дуже 
цінним є те, що вітамін С збері¬ 
гається і в продуктах тех. пере¬ 
робки (у варенні ЗО—60, у компо¬ 
тах — 50—94% ). Споживають 
ягоди С. свіжими й використову¬ 
ють для виготовлення варення, со¬ 
ків, компотів, желе, джемів, си¬ 
ропів, вин тощо. Добре зберіга¬ 
ються вони перемеленими з цук¬ 
ром або законсервованими в ньому 
(без термічної обробки). Заморо¬ 
жені ягоди також не втрачають 
смакових якостей, аромату й ві¬ 
тамінів. На Україні районовано 
(1983) сорти С. чорної (див. табл.). 
С. золотиста походить з Пн. Аме¬ 
рики. Кущ заввишки 2—З, а іно¬ 
ді й 5 м. Квітки трубчасті, зібра¬ 
ні у довгі китиці, золотисто-жов¬ 
ті, ароматні. Плоди чорні або 
пурпурно-коричневі, їстівні. Куль¬ 
тивують її як декоративні кущі 
в садах і парках. С. запашна також 
походить з Пн. Америки. Дуже 
подібна до С. золотистої. Квітки 
красиві, жовті, запашні. Плоди 
чорні або оранжево-червоні, їс¬ 
тівні. Вирощують її як декоратив¬ 
ну рослину. 
СМОТРЙЦЬКИЙ Герасим Дани 
лович (перща пол. 16 ст., с. Смот- 
рич, тепер смт Дунаєвецького р-ну 
Хмельн. області — жовтень 1594^, 
м. Острог) — укр. і білорус, 
письменник, педагог, культурно- 
осв. діяч. Батько М. Смотприць- 
кого. Був міським писарем у Ка- 
м’янці-Подільському, з 1578 — 
першим ректором Острозької 
школи. Разом з 1. Федоровим 
готував Острозькі видання, зокре¬ 
ма Острозьку біблію, до якої 
написав передмови — прозову і 
віршову, а також «Буквар» (1578). 
Автор полемічних трактатів «Ключ 
царства небесного» і «Календар 
римський новий», виданих однією 
книжкою в Острозі 1587. С. ви¬ 
кривав папу римського і єзуїтів, 
які прагнули покатоличити укр. і 
білорус, народи, виступав проти 
соціального поневолення. Мова 
творів С. близька до народної. 
Літ.: Яременко П. К. Герасим Смот- 
рицький. «Радянське літературознав¬ 
ство», 1960. Мо 5. В. 77. Колосова. 

СМОТРЙЦЬКИЙ Мелетій [світ- 
ське ім’я — Максим Герасимович; 

бл. 1572, с. Смотрич, тепер смт 
Дунаєвецького р-ну Хмельн. обл.— 
17 (27). XII 1633, с. Дермань, те¬ 
пер Устенське Друге Здолбунів. 
р-ну Ровен. обл.] — укр. і біло¬ 
рус. письменник, філолог, цер¬ 
ковний і осв. діяч. Син Г. Д. Смот- 
рицького. Навчався в Острозькій 
школі й Віденській єзуїтській ака¬ 
демії, після закінчення якої вчи¬ 
телював у Литві. Як вихователь 
сина князя Б. Соломерецького 
їздив до Німеччини, слухав лек¬ 
ції у Вроцлавському, Лейпцігсько- 
му, Віттенберзькому й Нюрнбер¬ 
зькому ун-тах, одержав стзшінь 
доктора медицини. Повернувшись 
із-за кордону, з 1608 оселився у 
Вільні. Згодом жив у Києві, був 
ректором Київської братської шко¬ 
ли. В 1617 у Вільні постригся в 
ченці. З 1620 — архієпископ по¬ 
лоцький, єпископ вітебський і 
мстиславльський, архімандрит ві¬ 
денського православного (Івятоду- 
хівського монастиря. Зазнавав пе¬ 
реслідувань з боку польс. реакц. 
кіл. Як письменник-полеміст по¬ 
чав діяльність 1596. В 1610 під 
псевдонімом Теофіл Ортолог видав 
книгу «Тренос» («Плач»), спрямо¬ 
вану проти католицизму. У 1624— 
26 здійснив подорож по «святих 
місцях» Близького Сходу. Повер¬ 
нувшись до Києва, він спершу 
таємно (1627), а потім відкрито 
(1628) прийняв унію. Суперечли¬ 
вість і непослідовність поглядів С. 
пояснюється класовими інтересами 
середнього шляхетського стану, 
ідеологію якого він виражав. Про¬ 
те твори, написані ним до перехо¬ 
ду в табір католицизі^, відіграли 
значну роль у боротьбі укр. і бі¬ 
лорус. народів проти релігійно-на¬ 
ціонального поневолення. С. ство¬ 
рив підручник старослов’янської 
мови <іГраматика словенськая 
(Єв’є, 1619), яку М. В. Ломоносов 
разом з «Арифметикою» Л. Маг- 
ницького називав «воротами своєї 
ученості». Перевидана в Москві 
1648, 1721. 
Те.: Граматика. К., 1979. 
Літ.: Прокошина Е. Мелетий Смотри- 
цкий. Минск, 1966; Історія українсь¬ 
кої літератури, т. 1. К., 1967. 

В. П. Колосова. 

смйтрич — річка у Хмельн. 
обл. УРСР, ліва прит. Дністра. 
Довж. 168 км, площа бас. 1800 км^. 
Тече Подільською височиною у 
каньйоноподібній долині. Живлен¬ 
ня дощове і снігове. На С. спо¬ 
руджено невеликі ГЕС. Воду ви¬ 
користовують для водопостачан¬ 
ня і зрошування; рибництво. На 
С.— міста Городок і Кам’янець- 
Подільський. 
СМбТРИЧ — селище МІСЬКОГО ти¬ 
пу Дунаєвецького р-ну Хмельн. 
обл. УРСР. Розташований при 
впадінні р. Яромирки в Смотрич 
(бас. Дністра), за 8 км від залізнич. 
ст. Балин. 3,1 тис. ж. (1982). Впер¬ 
ше згадується в 70-х рр. 14 ст. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З 1960 С.— с-ще міськ. ти¬ 
пу. У С.— 2 цегельні і щебеневий 
з-ди, виробниче відділення Дуна- 
євецької райсільгосптехніки тощо. 
Середня і муз. ШКОЛ1К Будинок 
культури, кінотеатр, 2 б-ки, музей 
історії С. Відомий як один із 
центрів і^дож. кераміки. З 18 ст. 
тут виробляють полив’ яні миски, 
полумиски, баньки, іграшки. На 

білому з широкими коричневими й 
зеленими смугами тлі розміщують 
геом. орнаменти. Для розписів кера¬ 
мічних виробів характерні також 
асиметричні побудови: птахи, риби, 
павичі в оточенні казкових рослин 
та квітів. Розписи відзначаються 
легкістю, прозорістю і чіткістю ри¬ 
сунка. Серед майстрів — М. Не¬ 
бесний, К. Білоокий (який тут 
народився), Р. Червоняк, М. Ла¬ 
ска та ін. Вироби з С. зберіга¬ 
ються в музеях Києва, Львова, 
Полтави, Ленінграда, Кракова. В 
С. народилися укр. і білорус, пись¬ 
менник і педагог Г. Д. Смотриць- 
кий, укр. і білорус, письменник- 
полеміст, церк. і освітній діяч М. 
Смотрицький. 
СМ^^ГА ПРОПУСКАННЯ ЧАС¬ 
ТОТ в радіотехніці й 
електрозв’язку — інтер¬ 
вал частот, у межах якого радіо¬ 
технічний або оптичний пристрій чи 
канал зв'язку пропускають сиг¬ 
нали (електричні коливання), не 
перекручуючи істотно їхньої фор¬ 
ми. Визначається амплітудно-час¬ 
тотною характеристикою — залеж¬ 
ністю синусоїдних коли¬ 
вань від їхньої частоти на виході 
пристрою (каналу зв’язку). До осн. 
параметрів С. п. ч. належать ши¬ 
рина смуги і нерівномірність амп¬ 
літудно-частотної характеристики 
у її межах. За оптимальних умов 
С. п. ч. має дорівнювати ширині 
смуги частот передаваного сигналу. 
Розширення С. п. ч. дає змогу пе¬ 
редавати більшу кількість інфор¬ 
мації, ослаблення нерівномірнос¬ 
ті характеристики поліпшує від¬ 
творювання форми передаваного 
сигналу. Для телефонного зв’язку 
необхідна С. п.ч. 300—3400 Гц, для 
телевізійного відеоканалу — до 
8 МГц. 
СМУГАЧ, справжній смугач (Ва- 
Іаепоріега) — рід водяних ссав¬ 
ців ряду китоподібних. Тіло 
(довж. 6—33,3 м, маса до 163 т) 
струнке, витягнуте, забарвлення 
спини темно-сіре з мармуровим ма¬ 
люнком, низ — світлий. На шиї 
і череві 40—120 поздовжніх смуг, 
утворених шкірними складками 
(звідки назва «смугач»). Трима¬ 
ються С. поодинці, парами або 
по троє. Живляться зоопланкто¬ 
ном, рибою і головоногими молюс¬ 
ками. Вагітність бл. року, народ¬ 
жується 1 маля. Статева зрілість 
настає у З—5-річному віці. 5 ви¬ 
дів, поширених у океанах і від¬ 
критих морях від Арктики до Ан¬ 
тарктиди. У водах СРСР (далеко¬ 
східних, північних) 4 види: синій 
кит, фінвал, сейвал, С. малий 
(В. асиїогозігаїа). У зв’язку з 
зменшенням чисельності фінвал, 
синій та горбатий кити внесені до 
міжнародної Червоної книги, си¬ 
ній кит, фінвал та сейвал — до 
Червоної книги СРСР. Взяті під 
охорону. 
СМУУЛ Юхан (18.11 1922, с. Ко- 
гува на о. Муху — 13.IV 1971, 
Таллін) — ест. рад. письменник, 
нар. письменник Ест. РСР (з 1965). 
Член КПРС з 1951. Друкуватися 
почав на поч. 40-х рр. як поет. 
Перша зб. поезій «Сувора юність» 
(1946). Збірки віршів «Бригада 
хлопців з Ярвесуу» (1948), «Щоб 
яблуні цвіли» (1951) — про соціа¬ 
лістичні перетворення в Естонії. 
Зб. «Вірші. Поеми» (1951) удостоє- 
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на 1952 Держ. премії СРСР. Кн. 
< Листи з села Сигедате» (1955) — 
про духовне і моральне зростання 
людей колг. села; 4Льодова книга» 
(1959; Ленінська премія, 1961) — 
ліричний щоденник подорожі в 
Антарктиду. Своєрідне продов¬ 
ження її — книга дорожніх на¬ 
рисів «Японське море, грудень» 
(1963). Гумором сповнені «Му- 
хуські монологи» (1968). Писав 
і п’єси. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
В 1971 встановлена літературна 
премія ім. Ю. Смуула. В 1971 на 
батьківщині письменника відкри¬ 
то меморіальний музей. 
Те.: У к р. п е р е к л.— Леа. К., 
1962; Японське море, грудень. К., 
1966; Льодова книга. К., 1972; Рос. 
п е р е к л.— Морские песни. М., 
1963; Монологи. М., 1969; Пьесьі. 
М.. 1974; Ледовая книга. Л., 1982. 

С. І. Ісаков. 
СМУШК£ВИЧ Яків Володимиро¬ 
вич [1(14).ІУ 1902 — 28.x 1941] 
— рад. військ, діяч, генерал- 
лейтенант авіації (1940), двічі Ге¬ 
рой Рад. Союзу (1937, 1939). Член 
Комуністичної партії з 1918. Н. 
в містечку РаКІШКИ (тепер м. Ро- 
кІшкіс Лит. РСР) в сім’ї кравця. 
В Червоній Армії з 1918. Учасник 
громадян, війни 1918—20 і нац.- 
революц. війни ісп. народу 1936— 
39. В 1937 закінчив курси вдоско¬ 
налення начальницького складу 
при Військ, академії ім. М. В. 
Фрунзе. В 1939 брав участь у боях 
на р. Халхін-Голі, у визволенні 
Зх. України і Зх. Білорусії, в рад.- 
фінл. війні 1939—40. З листопада 
1939 — нач. ВПС Рад. Армії, 
з 1940 — помічник нач. Генщтабу 
по авіації. На XVIII з’їзді ВКП(б) 
обраний кандидатом у члени ЦК. 
Депутат Верховної Ради СРСР 1-го 
скликання. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, медаллю та монг. 
орденом Червоного Прапора. 
СМ^ШКОВО-МОЛбЧНі ВІВ¬ 
ЦІ — породи грубововних овець, 
осн. про./^кцією яких є щкурки 
ягнят, зашітих у віці 1—З доби. 
Шкурки {смушки') ягнят відзна¬ 
чаються високими хутровими якос¬ 
тями, міцністю й красою (див. 
Каракуль). Товарне значення ма¬ 
ють також щкурки плодів, які 
за віком плода і станом волосяного 
покриву наз. голяком, каракуль¬ 
чею, каракуль-каракульчею. Стри¬ 
жуть овець 2 рази на рік — весною 
і восени. Настриг 2—3,5 кг гру¬ 
бої вовни, яка йде на виготовлен¬ 
ня килимів, доріжок, грубого сук¬ 
на, ковдр. Плодючість 105—125 
ягнят на 100 вівцематок. Молоч¬ 
ність 50—75 кг молока за лакта¬ 
цію (4—5 міс.), з якого виготов¬ 
ляють високоякісні сорти сирів і 
бринзу. С.-м. в. представлені в 
СРСР каракульською породою 
овець, сокільською породою овець, 
чушкою, малич та ін. Після Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни в Асканії- 
Новій виведено нову породну гру¬ 
пу багатоплідних каракульських 
овець. Плодючість їх 170—180 
ягнят на 100 вівцематок. З яг¬ 
нят одержують високоякісні чорні 
смушки. Поширені с.-м. в. у рес¬ 
публіках Серед. Азії, на Україні, 
в Молдавії та ін. 
СМІ^ШОК — ошурка ягняти сму¬ 
шково-молочних овець, забитого 
в перші дні після народження. 
Волосяний покрив таких ягнят 

зібраний у завитки різної форми й 
кольору, які на поверхні шкурки 
утворюють певний малюнок. Най¬ 
ціннішими є шкурки, що мають 
хвилясті й бобовидні завитки (див. 
Каракуль), з ягнят каракульської 
породи овець. Особливо великим 
попитом користуються т?ікож сиві 
С. блакитного відтінку, які одер¬ 
жують від сокільськоі породи 
овець. За кольором, якістю воло¬ 
сяного покриву й розміром С. по¬ 
діляють на З сорти. С. викорис¬ 
товують для виготовлення шапок, 
манто, комірів та ін. хутрових 
виробів. 
СМЛЧКІВСЬКІ стоянки — 
група СТОЯНОК (18 поселень і 
майстерень для виготовлення кре¬ 
м’яних знарядь) часів мезоліту 
та неоліту, виявлених поблизу 
с. Смяча Новгород-Сіверського 
р-ну Черніг. обл. Досліджували 
їх 1925—27. При розкопках зібра¬ 
но багато знарядь праці з кременю 
(відбивачі, скребки, ножі, різці, 
сокири, долота, наконечники стріл, 
свердла, проколки тощо) та улам¬ 
ки глиняного ліпного посуду. Зна¬ 
хідки належать до пам’яток сві- 
дерського типу (див. Свідерська 
культура), ранньонеолітичної без- 
керамічної культури та неолітич¬ 
ної ямково-гребінцевої кераміки 
культури. 
снайпер ( англ. зпірег, від зпі- 
ре — стріляти з укриття) — спеці¬ 
ально навчений стрілець, який доб¬ 
ре володіє мистецтвом влучної 
стрільби, маскування і спостере¬ 
ження. Діє з спеціально підго¬ 
товленої позиції, застосовує оптич¬ 
ні приціли для гвинтівки. Назва 
«снайпер» виникла в англ. армії 
під час 1-ї світової війни. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 рад. С. знищили десятки тисяч 
гітлерівців. Багато С. удостоєно 
звання Героя Рад. Союзу, наго¬ 
роджено орденами і медалями. 
СНАРЯД артилерійський — вид 
бойових припасів, призначених 
для стрільби з гармат, реактивних 
систем залпового вогню; осн. еле¬ 
мент артилер. пострілу. С. склада¬ 
ється з корпуса, спорядження і під¬ 
ривника. За калібром розрізня¬ 
ють С. малого (20—75 мм), серед¬ 
нього (76—155 мм в наземній, до 
152 мм у морській, до 100 мм у зе¬ 
нітній артилерії) і великого (по¬ 
над 155 мм у наземній, понад 
152 мм у морській і понад 100 мм 
у зенітній артилерії) калібру. Що¬ 
до калібру гармати С. бувають ка- 
ліберні, підкаліберні й надкалі- 
берні. За конструкцією С. поді; 
ляють на звичайні (активні), які 
рухаються за рахунок енергії по¬ 
рохових газів у каналі ствола, 
і активно-реактивні, що виштов¬ 
хуються з ствола як активні С., 

Ф. Снейдерс. Крамниця дичини. ДЕ 
у Ленінграді. 

але дістають додаткову швидкість 
за рахунок реактивного двигуна, 
що є в С. Бувають С. основного, 
спец, і допоміжного призначення. 
Відповідно до характеру цілей, 
що уражаються, до С. осн. при¬ 
значення належать осколкові, фу¬ 
гасні, осколково-фугасні, С. з го¬ 
товими уражаючими елементами, 
бетонобійні, бронебійні, кумуля¬ 
тивні, запалювальні, бронебійно- 
запалювальні та ін. В арміях 
іноз. д-в є хім. і ядерні С., які 
є зброєю масового ураження. С. 
спец, призначення застосовують 
для освітлення місцевості (освіт¬ 
лювальні С.), постановки димових 
завіс (димові С.), пристрілки (при- 
стрілювально-цілевказівні С.), ви¬ 
кидання агітаційної л-ри (агіта¬ 
ційні С.) та виконання ін. зав¬ 
дань (напр., протирадіолокаційні 
С.). С. допоміжного призначен¬ 
ня (навчальні, практичні, систе- 
мопробні) використовуються для 
випро^вань і навчально-бойових 
стрільб, вивчення пристроїв С. 
і навчання стрільби. С. характери¬ 
зуються потужністю (показник ефе¬ 
ктивності дії в цілі), далекобій¬ 
ністю або висотобійністю (забез¬ 
печується збільшенням початкових 
швидкостей, зручнообтічною фор¬ 
мою), купчастістю, безпекою при 
стрільбі і стійкістю при збере¬ 
женні. Іл. с. 282. 

о. М. Латухін. 

СН£ЙДЕРС (Зпусіегз, ЗпіЗсІегз) 
Франс (хрещений 11.XI 1579, Ант¬ 
верпен — 19.VIII 1657, там же) — 
флам. живописець, анімаліст. Нав¬ 
чався у П. Брейгеля Молодшого 
та Г. ван Балена. Працював разом 
з П. П. Рубенсом. В 1602 (?)— 09 
перебував у Італії. Один з найві- 
доміших майстрів натюрморту. 
Людські постаті в картинах С. 
писали Я. Йордане, А. Янсенс, 
Я. Вілденс та ін. Твори: «Пташи¬ 
ний концерт», серії «Крамниць», 
картонів зі сценами полювань; 
«Бій півнів» (1615), «Натюрморт 
з мавпочкою», «Полювання на оле¬ 
ня», «Натюрморт з лебедем» та 
ін. Картини С. зберігаються в ДЕ 
в Ленінграді, Дрезденській картин¬ 
ній галереї. Галереї Ліхтенштейн 
у Відні, Музеї давнього мистецт¬ 
ва в Брюсселі. 
Літ.: Левинсон-Лессинг В. Ф. Сней¬ 
дерс и фламандский натюрморт. Л., 
1926. 

СН£ЛЛІУС (Снелль; Зпеїііиз, або 
5пе11 уап Коуеп) Віллеброрд (1580, 
Лейден — ЗО.Х 1626, там же) — 
нідерландський вчений, профе¬ 
сор (з 1613) Лейденського ун-ту. 
Встановив (1620) закон заломлен¬ 
ня світла (незалежно від Р. Де- 
карта і раніш за нього). В 1615— 
17 провів у Голландії градусні 
вимірювання дуги меридіана, за¬ 
стосувавши власний метод тріан¬ 
гуляції. Праці С. стосуються та¬ 
кож плоскої і сферичної тригоно¬ 
метрії. 
С Н £ Ч К У С Антанас Юозович 
[25.ХП 1902 (7.1 1903), с. Бубля- 
ляй, тепер Шакяйського р-ну Лит. 
РСР — 22.1 1974, Друскінінкай 
Лит. РСР] — рад. парт, і держ. 
діяч. Герой Соціалістичної Пр'\ці 
(1973). Член КПРС з 1920. Н. у 
сел. сім’ї, з 1919 працював тех¬ 
ніком на телеграфі і вів підпільну 
парт, роботу. В 1921—26 працював 
у СРСР. Після фашист, переворо- 

СНЕЧКУС 

М. Г. Смотрицький. 

Я. В. Смушкевич. 

Смотрич. Миска. Кера¬ 
міка. 30-і роки. 19 ст. 
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СНИВОДА 

Снаряд артилерій¬ 
ський. Мал. 1. 
а. Будова обертового ар¬ 
тилерійського снаряда: 
1 — висадник; 2 — спо¬ 
рядження (розривний 
заряд); З — ведучий 
поясок; 4 — корпус 
(оболонка). 
б. Кумулятивний сна¬ 
ряд: 
1 — балістичний нако¬ 
нечник; 2 — воронкопо¬ 
дібне заглиблення; З — 
розривний заряд; 4 — 
центральна трубка; 5 — 
корпус; 6 — детонатор 
(праворуч — дія сна¬ 
ряда під час удару по 
броні). 
в. Підкаліберний броне- 
бійно-трасуючий сна¬ 
ряд: 
1 — балістичний нако¬ 
нечник; 2 корпус: 
З — бронебійний сер¬ 
дечник; 4 —^ трасер 
(праворуч — дія снаря¬ 
да під час удару по 
броні). 

Снаряд артилерійський. 
Мал. 2. 
Снаряди по відношен¬ 
ню до калібру гармати: 
а — каліберний; б — 
вадкаліберний: в — під¬ 
каліберний. 

ту в Литві (1926) — на підпіль¬ 
ній роботі в Каунасі, був секре¬ 
тарем ЦК КПЛ. У 1930 С. заареш¬ 
тований і засуджений до 15 ро¬ 
ків каторги. В 1933 після обміну 
політв’язнями між Литвою і СРСР 
прибув до Москви, працював у 
Комінтерні. В 1935 закінчив Між- 
нар. ленінську школу. В 1936— 
39 — перший секретар нелегаль¬ 
ного ЦК КПЛ. У 1939 заарештова¬ 
ний, засуджений до 8 років ув’яз¬ 
нення. Після відновлення Рад. 
влади у Литві (1940) — перший 
секретар ЦК КПЛ. З 1941 — кан¬ 
дидат у члени ЦК, з 1952 — член 
ЦК КПРС. Депутат Верховної 
Ради СРСР 1—8-го скликань. 
Нагороджений 8 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
СНЙВОДА — річка у Вінн. обл. 
УРСР, ліва притока Пд. Бугу. 
Довж. 58 км, площа бас. 906 км^. 
Має рівнинний характер. На С. 
споруджено водосховище. Вико¬ 
ристовують для пром. і с.-г. во¬ 
допостачання; риборозведення. В 
бас. С.— родовища гранітів. 
СНЙЦАРСТВО (від нім. ЗсЬпіІ:- 
2ЄГ — різьбяр,) — різновид ху¬ 
дожньої обробки дерева, в тому 
числі наскрізне (ажурне), рельєф¬ 
не та плоске різьблення, най¬ 
частіше із застосуванням позоло¬ 
ти і розфарбування; один із ви¬ 
дів декоративно-ужиткового мис¬ 
тецтва, поширений на Україні. 
Сницарі виготовляли прикрашені 
різьбленням меблі, карети, різні 
побутові речі, оформляли інтер’є¬ 
ри церковних, парадних примі¬ 
щень. До кращих зразків сницар- 
ської роботи належать: іконоста¬ 
си П’ятницької церкви у Львові 
(40-і рр. 17 ст.). Софійського со¬ 
бору у Києві (30-і рр. 18 ст.), Пре- 
ображенської церкви у с. Великих 
Сорочинцях Полтав. обл. (30-і рр. 
18 ст.), собору св. Юра у Львові 
(серед. 18 ст.). Серед сницарів 
— С. Дріар (іконостас Успенської 
церкви у Львові, 1630—38), Г., І. 
та С. Стобенські, С. Трусицький, 
Л. Снігур. 
Див. також Іконостас та Різьб¬ 
лення художнє. Іл. див. також 
на окремому аркуші до ст. Різь¬ 
блення художнє, т. 9, с.ООО—00(). 

П. М. Жолтовський. 
«СНІГ-3» — франц. науковий су¬ 
путник Землі, виведений у навко¬ 
лоземний космічний простір 17.VI 
1977 рад. ракетою-носієм. Пара¬ 
метри орбіти: висота апогею 
524 км, перигею 452 км, нахил до 
площини екватора 50, 69®, період 
обертання 94,25 хв. Маса супут¬ 
ника 102 кг. Має циліндричний 
корпус діаметром 0,7 м і висотою 
0,81 м. Наук, апаратура «С.-З» 
включає: спектрометр (гамма-теле- 
скоп) для реєстрації дифузного 
фонового гамма-випромінювання, 
пошуку і дослідження дискретних 
джерел рентгенівського і гамма- 
випромінювання; прилад для до¬ 
слідження ультрафіолетового ви¬ 
промінювання Сонця. Керування 
польотом супутника і прийом ін¬ 
формації з нього здійснювались 
Національним центром космічних 
досліджень Франції. Рад. вчені 
брали участь у розробці програми 
досліджень на чС.-З», підготовці 
його до запуску, обробці й вив¬ 
ченні наукової інформації з су¬ 
путника. 

СНІГОВА межа, снігова лінія — 
висотний рівень, вище якого нако¬ 
пичення твердих атмосферних опа¬ 
дів переважає над їхнім таненням 
і випаровуванням. Висота С. м. 
залежить від геогр. широти місце¬ 
вості, кількості опадів, характеру 
та експозиції схилів. Розрізняють 
С. м. істинну (найвище її 
положення в кінці літа) та се¬ 
зон н у (або тимчасову). Най¬ 
вище С. м. лежить у сухих тропіч¬ 
них і субтропічних районах (понад 
6 тис. м), у полярних спускається 
до рівня моря. 
СНІГОВА ПЛГСЕНЬ — див. Фу- 
заріози. 
СНІГОВЙЙ БАРАН — парноко 
питий ссавець роду вівця. Те са¬ 
ме, що й чубук. 
СНІГОВЙЙ БАРС (Шсіа) — рід 
хижих ссавців род. котячих. Єди¬ 
ний вид — сніговий барс, 
або ірбіс (и. ипсіа), поширений 
в горах Центр. Азії. В СРСР — на 
Памірі, в Тянь-Шані, Алайсько- 
му, Зеравшанському, Гіссарському 
хребтах, на Алтаї. Довж. тіла бл. 
130 см, хвоста до 90 см, маса бл. 
40 кг. Волосяний покрив м’який, 
пухнастий, забарвлення димчасто- 
бурувато-сше з великими темними 
кільцеподішіими плямами. Трима¬ 
ється альпійських лук та безліс¬ 
них скель. Активний вночі. Жи¬ 
виться гірськими козами, вівцями, 
а також гризунами, птахами, зрід¬ 
ка нападає на свійських тварин, 
завдаючи деякої шкоди. Парування 
весною. Самка після 90-денної ва¬ 
гітності народжує 2—З малят. Ста¬ 
тева зрілість настає на 2—З році. 
Тривалість життя до 15 років. 
Перебуває під загрозою зникнення, 
включений до Червоної книги 
СРСР. 
СНІГОВЙЙ ПОКРИВ — шар 
снігу, що утворюється на земній 
поверхні внаслідок снігопадів. Ха¬ 
рактеризується висотою та густи¬ 
ною (вимірюють снігоміром). Три¬ 
валість С. п. залежить від його 
товщини, т-ри повітря і грунту. 
Теплопровідність С. п. незначна. 
Сухий сніг відбиває понад 90% 
сонячної радіації, поглинає інфра¬ 
червоне випромінювання і має ве¬ 
лику випромінювальну здатність. 
Внаслідок цього взимку над С. п. 
виникають потужні інверсії тем¬ 
ператури (особливо вночі). Ін¬ 
версії відбуваються також навес¬ 
ні під час танення снігу та силь¬ 
ного охолодження повітря. С. п. 
має значні запаси вологи і віді¬ 
грає велику роль у захисті озимих 
культур від вимерзання. Для 
збільшення його висоти на с.-г. 
угіддях проводять снігозатриман¬ 
ня. З метою нагромадження до¬ 
даткових запасів снігу розробле¬ 
но спец, методи впливу на пере¬ 
охолоджені хмари взимку. Макс. 
висота С. п. на Землі (до 12 м) спос¬ 
терігається на тихоокеанському 
узб^ежжі Канади. На тер. СРСР 
найшльша вис. С. п. (80—100 см 
і більше) — на Камчатці, Сахаліні, 
Кольському п-ові, Пн. Уралі та 
на Пн. Краснояр. краю. Тривалість 
залягання С. п. найбільша на 
крайній Пн. Сибіру — 8—10 мі¬ 
сяців. В УРСР тривалість і висо¬ 
та С. п. зменшується від З міся¬ 
ців і 20—ЗО см на Пн. до кількох 
днів і 2—5 см на Пд. У горах часто 

виникають снігові лавини. Вивчає 
С. п. гляціологія. М. І. Щербань. 
СНІГОЗАТРЙМАННЯ — нагро¬ 
мадження снігу на полях для збіль¬ 
шення запасів вологи в грунті й 
утеплення озимини; один з важ¬ 
ливих агротех. заходів боротьби 
з посухою, вимерзанням і випи¬ 
ранням озимих посівів та льодя¬ 
ною кіркою. С. провадять за до¬ 
помогою куліс (див. Куліси по¬ 
льові), стерні (при безполицевому 
обробітку грунту), снігових ва¬ 
лів, щитів, снопиків та ін. мате¬ 
ріалів, що їх розставляють на полі. 
Добре затримують сніг полезахисні 
лісові насадження. На озимих по¬ 
сівах для С. використовують пе¬ 
реважно куліси, а також залишену 
на поверхні грунту стерню (при 
плоскорізному обробітку грунту), 
переносні щити (заввишки 1 м 
і завдовжки 1,5—2 м) з очерету, 
соломи, стебел кукурудзи, соняш¬ 
нику тощо. На площах, зораних 
на зяб, С. проводять за допомогою 
снігових валів, що їх створюють 
снігорозорювачами - валкоутворю¬ 
вачами, впоперек напряму панів¬ 
них вітрів на віддалі 6—10 м один 
від одного. В. В. Февчук. 

СНІГОМІР — прилад для вимі¬ 
рювання висоти і густини снігово¬ 
го покриву. Складається з порож¬ 
нистого цинкового циліндра вис. 
50—60 см, пл. перерізу 100 см^ 
з нанесеною шкалою (у сантимет¬ 
рах). Циліндр занурюють у сніг 
до зіткнення його з грунтом, стовп¬ 
чик снігу підсікають спец, лопат¬ 
кою і відмічають по шкалі висоту 
снігового покриву. Густину сніго¬ 
вого покриву визначають за від¬ 
ношенням маси снігу до її (^’єму. 
За принципом дії С. поділяють 
на об’ємні станційні (мал., 1) та 
вагові похідні (мал., 2). При ко¬ 
ристуванні об’ємним С. сніг з ци¬ 
ліндра розтоплюють, ваговим С. 
— зважують. 

Снігомір: 1 — об’ємний станційний: 
2 — ваговий похідний. 

снігоприбиральні машй- 
ни — машини, ЯКИМИ видаляють 
сніг з полотна залізниць, автомо¬ 
більних шляхів, з вулиць, аеро¬ 
дромів тощо. До таких машин на¬ 
лежать колійні й дорожні сніго- 
очищувачі, колійні снігоприбира¬ 
чі, або снігоприбиральні поїзди, 
та снігонавантажувачі. Колійні сні- 
гоочищувачі являють собою спец, 
вагони з снігоочисними пристроя¬ 
ми. Руху цим снігоочищувачам 
надає (підштовхуванням) локо¬ 
мотив. Вони бувають плугові (ро¬ 
бочий орган — плуг, або відваль¬ 
ний щит), роторні (з живильними 



283 
і відкидальними роторами) і та¬ 
ранні (з двогранним плугом і під¬ 
різним ножем). Є колійні сніго- 
очищувачі з реактивним двигуном 
(його монтують на дрезині або 
платформі), вихлопні гази якого 
здувають і розтоплюють сніг. До¬ 
рожні снігоочищувачі (на базі 
автомобіля або трактора) поділя¬ 
ють на плугові (робочий орган — 
плуг) і роторні (у т. ч. шнеко- 
роторні). Роторні снігоочищувачі, 
як правило, з двома робочими 
органами, один з яких {шнек, 
фреза або плуг) зрізує і переміщує 
сніг на другий — ротор, що від¬ 
кидає снігову масу на віддаль до 
20 м. Колійні снігоприбирачі об¬ 
ладнують щітковими роторами 
(або підрізними ножами) і транс¬ 
портерами, що переміщують сніг 
у причеплені напіввагони або у 
вагони на ін. коліях чи у відвал. 
Снігонавантажувачі (на базі ав¬ 
томобіля) мають робочий орган 
у вигляді диска і живильника з 
лапами, що загрібають і подають 
сніг на скребковий транспортер, 
з якого він скидається у трансп. 
засоби. З цією метою використо¬ 
вують і універсальні навантажу¬ 
вачі. Іл. с. 284. 
Літ.: Баловнев В. И., Засов И. А., 
Карабан Ю. Л. Машиньї для содер- 
жания и ремонта автомобильньїх дорог 
и азродромов. М., 1964; Путевьіе ма¬ 
шиньї. М., 1977; Машиньї и механиз- 
мьі для путевого хозяйства. М., 1978; 
Путевое хозяйство. М., 1981. 
СНІГОРОЗбРЮВАЧ-ВАЛКОУТ- 
ВСЗРЮВАЧ — сільськогосподар¬ 
ське знаряддя для утворення сні¬ 
гових валів на полях з метою 
снігозатримання. С.-в. марки 
СВУ-2,6 складається з правої і 
лівої полиць, задньої і передньої 
балок, правого і лівого грядилів, 
причепа, обмежуючих опірних лиж 
і опірних полозків. Агрегатують 
з тракторами класу З тс та 5 тс. 
При проході агрегату робочі орга¬ 
ни С.-в. утворюють сніговий вал, 
який перевищує висоту загаль¬ 
ного снігового покриву в 2,5—3,5 
раза. Ширина захвату — 2,6 м. 
Продуктивність до 14,5 га за го¬ 
дину. С. О. Карпенко. 
СНІГУР Лука (1846, с. Погар, 
тепер Сколівського р-ну Львів, 
обл.— 1928) — укр. майстер де¬ 
рев’яного будівництва і різьбяр. 
Збудував понад ЗО дерев’яних цер¬ 
ков, серед них — церкви в селах 
Оряві, Росохачі (1882, обидві — 
тепер Сколівського р-ну) і Мат¬ 
кові (1899, тепер Турківського 
р-ну Львів, обл.), що відзначаються 
досконалістю буд. конструкцій і 
оригінальністю архіт. форм, зо¬ 
крема струнких багатоступінчас- 

Л. Снігур Церква в селі Росохачі Ско¬ 
лівського району Львівської області. 
1882 

ТИХ бань. Створив іконостаси в 
селах Кривому, Ратичі, Довжині, 
всі — на Львівщині. 
СНІГУР (РуггЬиІа) — рід пта¬ 
хів род. в'торкових. Єдиний вид: 
снігур (Р. риггЬуІа). Довж. 
тіла 15—19 см, маса 32—34 г. 
Оперення голови, крил і хвоста 
чорне, надхвістя — біле, грудей 
1 передньої половини черева у 
самця — червоне, у самки — бу¬ 
рувато-сіре. Тримається зграйка¬ 
ми. Живиться плодами, ягодами, 
бруньками, насінням. Гнізда мос¬ 
тить на деревах. Кладка у трав¬ 
ні — червні з З—5 яєць; насиджує 
самка 2 тижні. Поширений у 
хвойних і листяних лісах Євразії; 
взимку здійснює кормові кочівлі 
в пд. р-ни ареалу. В УРСР — 
звичайний осілий птах Карпат і 
зимуючий — усієї території. Сні¬ 
гура часто утримують в клітках 
як гарного співочого птаха. Іл. 
с. 284. 
СНІГУРГВКА — місто Микол, 
обл. УРСР, райцентр, на р. Ін¬ 
гульці (прит. Дніпра). Залізнич¬ 
на станція. Засн. 1812. Рад. вла¬ 
ду встановлено в лютому 1918. 
Під час Великої Вітчизн. війни тер. 
С. та району в березні 1944 стала 
ареною запеклих боїв (див. Бе- 
резнегувато-Снігурівська опера¬ 
ція 1944). З 1961 С.— місто. У 
С.— з-ди: залізобетонних виробів, 
рем.-мех., маслоробний, кукуруд- 
зокалібрувальний, 2 хлібні, госп. 
виробів, мінеральних вод; рай- 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія, 
гол. насосні станції Інгулецької 
та Явкинської зрошувальних сис¬ 
тем. Сільс. профес.-тех. уч-ще, 
4 заг.-осв., музична та спортив¬ 
на школи, лікарня, поліклініка. 
2 будинки культури, 2 кінотеатри, 
4 бібліотеки, істор.-краєзнавчий 
музей. 
снігурГвський район — у 
пд.-сх. частині Микол, обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 1,3 тис. 
км^. Нас. 53,8 тис. чол. (1982). 
У районі — 62 населені пункти, 
підпорядковані міській та 11 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Снігурівка. Район розташова¬ 
ний у межах Причорноморської 
низовини. З Пн. на Пд. район 
перетинає р. Інгулець (прит. Дніп¬ 
ра). Грунти чорноземні. Лежить 
у степовій зоні. Найбільші пром. 
підприємства: снігурівські рем.- 
мех., залізобетонних виробів, мас¬ 
лоробний, госп. виробів, мінераль¬ 
них вод з-ди. Районне побутове 
об’єднання (Снігурівка), будинок 
побуту. Основний напрям розвит¬ 
ку землеробства — зерново-буря- 
ківничо-овочевий, тваринництва — 
м’ясо-молочний. Площа с.-г. угідь 
1981 становила 120,0 тис. га, у 
т. ч. орні землі — 108,3 тис. га, 
сіножаті й пасовища — 10,4 тис. 
га. Зрошується 42,5 тис. га (Інгу- 
лецька зрошувальна система). Гол. 
культури: озима пшениця, яч¬ 
мінь, цукр. буряки, овочеві, со¬ 
няшник, кукурудза, люцерна. У 
С. р.— 24 радгоспи, птахофабрика, 
райсільгосптехніка, райсільгосп¬ 
хімія. Залізничні станції: Снігу¬ 
рівка, Галаганівка та Івано-Ке- 
пине. Автомоб. шляхів — 341 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 
237 км. 
У районі — 2 сільс. профес.-тех. 
уч-ща (Снігурівка та с-ще Ясна 

Поляна), 43 заг.-осв., музична та 
спорт, школи, 43 лік. заклади, 
у т. ч. З лікарні. 8 будинків куль¬ 
тури, 40 клубів, З кінотеатри, 
37 кіноустановок. 42 б-ки, істор.- 
краєзнавчий музей. Під час Вели¬ 
кої Вітчизняної війни 1941—45 
на тер. району проведено Берез- 
негу вато-С н і гур і всь ку операцію 
1944. У с. Івано-Кепиному наро¬ 
дилася укр. рад. актриса В. Ф. 
Варецька. У С. р. видається газ. 
«Комуністичним шляхом» (з 1930). 

Ю. П. Трамбовецький. 
СНІЖНЕ — місто обласного під¬ 
порядкування Донец. обл. УРСР. 
Залізнична ст. Соф’їно-Брідська. 
67 тис. ж. (1982). 
Заселення території, де розташова¬ 
не місто, почалося з 1784. До 1864 
с-ще мало назву Василівка. В 1900 
поблизу С. почався видобуток ву¬ 
гілля. С. стало шахтарським 
с-щем. Рад. владу в С. встановлено 
в листопаді 1917. З 1938 С.— 
місто. Видобування кам. вугілля (7 
шахт). З-ди: хім. машинобудуван¬ 
ня і «Ремверстат»; швейна та галан- 
т^ейна ф-ки, комбінат побутового 
обслуговування. Гірничий техні¬ 
кум, 4 профес.-тех. уч-ща, 22 заг.- 
осв., музична та спортивна школи; 
24 лік. заклади, у т. ч. 6 лікарень. 
Палац і З будинки культури. 12 
клубів, 2 кінотеатри, 23 б-ки, му¬ 
зей бойової слави. 
СНГЖНИК — накопичення снігу, 
фірну чи льоду на земній поверх¬ 
ні, що зберігається протягом час¬ 
тини або всього теплого періоду 
року (перелітки) після танення нав¬ 
колишнього снігового покриву. 
Виникають С. у затінених місцях 
внаслідок послабленого танення 
снігу, а також у місцях накопичен¬ 
ня снігу, принесеного вітром (на¬ 
віяні С.) чи лавинами (лавинні 
сніжники). в. М. Котляков. 
СНГЖНІСТЬ — характеристика 
природних умов території, пов’я¬ 
зана з наявністю снігового покри¬ 
ву. Включає умови випадання та 
відкладання твердих опадів, утво¬ 
рення, існування і сходження сніго¬ 
вого покриву, дані про кількість 
льоду, що випадає з атмосфери, та 
макс. снігові запаси. С. зазнає 
вікових та міжвікових змін. Вив¬ 
чають С., зокрема, за допомогою 
космічних методів дослідження 
Землі. Напр., за даними вимірю¬ 
вань, зроблених з штучних су¬ 
путників Землі, С. Пн. півкулі 

СНІЖНІСТЬ 

Сницарство. 
Фрагмент іконостаса 
Софійського собору 
в Києві. 18 ст. 

Сніговий барс. 

Снігорозорювач-вал- 
коутворювач СВУ-2,6. 
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Снятин. Пам’ятник 
В. І. Касіяну. Скульп¬ 
тор В. 3. Бородай. 1982. 

Снігоприбиральні 
машини: 
1 — колійний роторний 
снігоочищувач; 
2 — дорожній шнекоро- 
торний снігоочищувач; 
3 — лаповий снігона¬ 
вантажувач. 

Снігур. 

1972—75 була на 10—12% біль¬ 
шою ніж у 1968—71. 

В. М. Котляков. 
СНІЖНОУІГІДНИК, білоягідник 
(ЗутрЬогісагриз) — рід рослин 
родини жимолостевих. Листопад¬ 
ні прямостоячі або сланкі кущі. 
Листки супротивні овальні або 
яйцевидні. Квітки дрібні, пооди¬ 
нокі або зібрані в китиці. Плоди — 
білі, червоні, рожеві і сині ягоди. 
17 видів, з них 16 — в Пн. Америці 
і 1—в Китаї. Багато С. вирощують 
як декоративні. В СРСР, зокрема 
в УРСР, найчастіше культивують 
С. білий (5. аІЬиз, син. 5. гасешо- 
зиз) з білими ягодами. 
«СНІПь — укр. літературний аль¬ 
манах консервативного напряму. 
Видав 1841 у Харкові О. Корсун. 
Альманах мав певне значення для 
збирання укр. літ. сил. В альмана¬ 
сі було вміщено поезії (думки) 
М. Петренка, найкращу з яких 
«Недоля(«Дивлюсь я на небо...») 
поклав на музику В. Заремба. В 
«С. > надруковано перші переклади 
укр. мовою творів Дж. Г. Байрона, 
зразків чеської нар. поезії. 
СНІТКСЗ Олег Вячеславович (н. 
ЗО. IV 1928, Київ) — укр. рад. 
фізик, член-кор. АН УРСР (з 
1973). Член КПРС з 1968. Закін¬ 
чив (1951) Київ. ун-т. У 1951 — 
60 працював в Ін-ті фізики АН 
УРСР, з 1961 — в Ін-ті напівпро¬ 
відників АН УРСР (з 1970 — ди¬ 
ректор ін-ту). Осн. наук, праці — 
з фізики напівпровідників. Вико¬ 
нав комплексне дослідження фіз. 
властивостей поверхні напівпро¬ 
відників і встановив її фізичну 
модель. Експериментально виявив 
основні закономірності елект¬ 
ронних процесів на поверхні на¬ 
півпровідників. Нагороджений ор¬ 
деном «Знак Пошани»^. Держ. пре¬ 
мія УРСР, 1981. 
СНОВ — ріка у Брянській обл. 
РРФСР і Черніг. обл. УРСР, 
права притока Десни (бас. Дніпра). 
Довж. 253 км, площа бас. 8700 
км^. Тече Придніпровською низо¬ 
виною, долина широка, подеку¬ 
ди заболочена. Живлення снігове 
і грунтове. Використовують для 
водопостачання і зрошування; ри¬ 
борозведення. На С.— м. Щорс; 
на берегах — бази відпочинку. 
сновидГння — своєрідна пси¬ 
хічна діяльність людини, що ви¬ 
никає під час природного сну і 
виявляється в оживленні й різнома¬ 
нітному комбінуванні її минулих 
вражень. За І. ГІ. Павловим, фізіо¬ 
логічною основою С. є часткове 
незагальмування (чи розгальму- 
ванця) кори головного мозку. Ос¬ 
кільки С. відбуваються на фоні 
загальмування другої сигнальної 
системи, свідомості й логічного 
мислення і розгальмування під- 
кірки, вони хаотичні, фантастичні, 
нерідко безглузді. С. здебільшого 
(80—90% ) виникають на стадії 
поверхового, т. 3. швидкого сну, 
можуть відбуватися й у фазі т. з. 
повільного сну. Особливості С. 
залежать від типу нервової сис¬ 
теми. В окремих обдарованих 
осіб спостерігаються т. з. творчі 
С. Напр., у поетів уві сні виника¬ 
ють окремі рядки й худож. об¬ 
рази, у вчених та винахідників — 
наук, і тех. ідеї тощо. Творчі С. 
загалом знаходять психологічне й 
фізіологічне тлумачення в явищі 

домінанти: пануюче вогнище нер¬ 
вового збудження в корі головного 
мозку повністю не згасає і під час 
сну, в цій незагальмованій ділян¬ 
ці мозку триває психічне життя, 
зокрема початі під час неспання 
творчі процеси. Тлумаченню С. 
надають великого значення лікарі- 
психоаналітики (див. Психоана¬ 
ліз, Фрейдизм). Цілісної загально¬ 
прийнятої теорії С. немає. Вивча¬ 
ють С. етнографія, історія куль¬ 
тури, медицина (С. як засіб діаг¬ 
ностики), експериментальна пси¬ 
хологія. о. Г. Губко. 
СНОВСЬК — колишня (до 19.35) 
назва м. Щорса. 
СНОТВбРНІ засоби — група 
лікар, препаратів, що викликають 
сон. Дія С. 3. на організм зумов¬ 
люється пригніченням функцій різ¬ 
них відділів центр, нервової сис¬ 
теми. До С. 3. належать різні за 
хім. будовою речовини: похідні 
барбітурової кислоти (барбітал, 
фенобарбітал, барбітал-натрій, ета- 
мінал-натрій, циклобарбітал) і пі- 
перидину (ноксирон); сполуки алі¬ 
фатичного ряду (хлоралгідрат, кар- 
бромал, бромізовал) та ін. Поси¬ 
лення дії С. 3. спостерігається 
при застосуванні одночасно лікар, 
препаратів з ін. фармакологічних 
тоуп, зокрема седативних засо- 
оів (бромідів, препаратів валеріа¬ 
ни), транквілізаторів (седуксену, 
еуноктину, еленіуму та ін.). Змен¬ 
шуючи емоційну збудливість, зні¬ 
маючи відчуття напруження і 
неспокою, седативні препарати і 
транквілізатори полегшують на¬ 
стання сну і поглиблюють його. 
Викликаний більшістю С. з. сон 
значно відрізняється від нормаль¬ 
ного, зокрема, порушенням фізіо¬ 
логічної періодичності фаз сну. 
Застосовують С. з. при різних 
порушеннях сну обов’язково за 
призначенням лікаря. 

^ Н. І. Нікітіна. 
СНбУ (5по\^) Чарлз Персі (15.Х 
1905, Лестер — Ю.УІІ 1980, Лон¬ 
дон) — англ. письменник, уче¬ 
ний, держ. і громад, діяч. Фізик 
за освітою, в 30-х рр. працював у 
лабораторії Е. Резерфорда. В 1939 
— 45 — один з керівників Коміте¬ 
ту наук, допомоги фронту. В по¬ 
воєнний час — на відповідальних 
посадах в наукових та урядових 
установах. З 1964 — лорд, пер 
Англії. Літературну діяльність по¬ 
чав романами «Смерть під вітри¬ 
лами» (1932) та «Пошук» (1934). 
Епічний цикл «Чужі й брати» 
(т. 1—12, 1940—70) — глибоке 
худож. дослідження соціально-фі- 
лос., політ, та моральних проблем 
у духовному житті сучасного англ. 
інтелігента. Романи «Незадоволе- 
ні» (1972), «Охоронці мудрості» 
(1974), «Шар лаку» (1979) розви¬ 
вають реалістичні традиції в твор¬ 
чості С., які він захищав і в літ.- 
критичних працях. Трактат «Дві 
культури» (1959) — про долю гума¬ 
нітарної культури в період наук.- 
тех. революції. Не раз бував у 
Рад. Союзі, виступав за зміцнення 
культур, контактів між Велико¬ 
британією і СРСР. Був почесним 
доктором Ростов, університету. 
Те.: Укр. перекл.— Смерть під 
вітрилами. К., 1965; Рос. пе¬ 
рекл.— Избранньїе произведения, т. 
1-2. М., 1978; Троллоп. М., 1981. 
Літ.: Галинська І. Енциклопедія ін¬ 
телектуальної Англії. «Всесвіт». 1965, 

9; Ивашева В. В. В коридорах 
власти. В кн.; Ивашева В. В Ан- 
глийские диалоги. М., 1971; Люксем¬ 
бург А. М. Творческий путь Ч. П. 
Сноу. Ростов-на-Дону, 1979; Левидо- 
ва И. М. Чарльз Перси Сноу. Био- 
библиографический указатель. М., 
1977. Н. Ю. Жлуктенко. 
СНУВАННЯ — перемотування ни¬ 
ток основи з однониткових нако¬ 
вок (бобін, котушок) на багатонит- 
кову наковку (снувальний валик, 
ткацький навій); одна з операцій 
підготовки основи у ткацькому ви¬ 
робництві. Забезпечує паралельне 
і рівномірне розподілення ниток 
(1000 і більше) за всією шириною 
наковки. Провадять С. на сну¬ 
вальній машині, з якої нитки над¬ 
ходять, напр., на шліхтувальні ма¬ 
шини (див. Шліхтування). Швид¬ 
кість С.— 800—1000 м/хв. 
СНЯДбЦЬКИЙ (Зпіааескі) Ян 
(29.УПІ 1756, Жнін, Польща — 
21.IX 1830) — польс. астроном, 
математик, філософ-просвітитель, 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1811). 
Навчався в Краків, академії. Вив¬ 
чав астрономію, філософію, л-ру 
в Геттінгені, Лейдені, Утрехті, 
Парижі. В 1781—1803 — професор 
Краків, академії, 1806—25 — про¬ 
фесор ун-ту в Вільні. Член Едука- 
ційної комісії. Директор Кра¬ 
ківської (1792—1803) і Віленської 
(1806—25) астрономічних обсер¬ 
ваторій. Водночас (1807—15) — 
ректор ун-ту у Вільні. Брав участь 
у Польському повстанні 1794. 
С. вів дослідження Сонця, Місяця 
і малих планет Церери і Паллади. 
Вперше після заборони геліоцент¬ 
ричного вчення (див. Геліоцент¬ 
рична система світу) почав ви¬ 
кладати астрономію за М. Копер- 
ником. Як філософ, з позицій сти¬ 
хійного матеріалізму обстоював 
матеріалістичний сенсуалізм, кри¬ 
тикував агностицизм та апріо¬ 
ризм І. Канта. Прогресивне зна¬ 
чення мали його боротьба проти 
клерикалізму в системі шкільної 
освіти та співробітництво з Г. 
Коллонтаєм у здійсненні реформи 
вищої освіти. 
СНУІРДВИ — озеро на Пн. Сх. 
Польщі, найбільше у системі Ма- 
зурських озер. Пл. 106,6 км^, 
глиб, до 23 м. Береги низькі, по¬ 
рослі лісом. Має стік у бас. р. 
Нарев. Судноплавство, рибальство. 
На берегах озера— курорти. Район 
туризму. 
СНЯТИН — місто Івано-Фр. обл. 
УРСР, райцентр. Розташований 
на р. Пруті, за 5 км від залізнич. 
ст. Снятин. Вперше згадується в 
літописі під 1158 як місто-форте- 
ця Галицького князівства. У 1387 
С. загарбала ш ля хет. Польща. 
В 1448 С. надано магдебурзьке 
право. В 1646 в С. вибухнуло анти¬ 
феодальне повстання під проводом 
В. Цинти. Після 1-го поділу Поль¬ 
щі (1772) С.— у складі Австрії 
(з 1867 — Австро-Угорщина). На¬ 
весні 1919 С. загарбала боярська 
Румунія, в липні того самого ро¬ 
ку — бурж.-поміщицька Польща. 
В 20-х рр. у С. почала діяти під¬ 
пільна повітова орг-ція КПЗУ. В 
30-х рр. у С. діяв підпільний к-т 
КПЗУ. В 1939 С. у складі Зх. 
України возз’єднано з УРСР. З 
того самого року С.— місто. У С. 
— меблевий комбінат, сироробний, 
цегельний, залізобетонних виробів 
і конструкцій 3-ди, швейна і пта- 
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хофабрики, харчосмакова ф-ка, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. С.-г. технікум, З заг.-осв., 
музична і спорт, школи, лікарня. 
Будинок культури, 2 клуби, кі¬ 
нотеатр, З б-ки; музеї: літ.-мемо¬ 
ріальні М. Черемшини та В. І. 
Касіяна, історії релігії та атеїз¬ 
му. В С. бували І. Я. Франка, 
В. С. Стефаник, М. Черемшина, 
Лесь Мартович, М. І. Павлик, 
М. Л. Кропивницький, Н. І. Коб- 
ринська, М. В. Лисенко, У с. 
Микулинці (тепер у складі С.) 
народився і в С. деякий час жив 
укр. рад. художник В. І. Касіян, 
на честь якого 1982 у С. спорудже¬ 
но пам'ятник (скульптор В. Бо¬ 
родай). 
СНУІТИНСЬКИИ РАИбН — у 
пд.-сх. частині Івано-Фр. обл. 
УРСР. Утворений 1965. Площ^і 
0,6 тис. км^. Нас. 69,0 тис. чол. 
(1982). У районі — 49 населених 
пунктів, підпорядкованих міській, 
селищній та 23 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — м. Снятпин. С. 
р. лежить у межах Передкарпат- 
тя. Корисні копалини: сірка, гра¬ 
вій, пісок. Річки — Прут та його 
прит. Черемош (на пд. межі ра¬ 
йону), Рибниця, Чорнява. Грунти 
чорноземні і опідзолені. Ліси (дуб, 
бук, граб, ясен, клен) займають 3,6 
тис. га. Найбільші промислові під¬ 
приємства — снятинські мебле¬ 
вий комбінат, сироробний завод, 
швейна та харчосмакова ф-ки, 
Заболотівський тютюново-фермен¬ 
таційний з-д та ін. Комбінат побу¬ 
тового обслуговування (Снятин). 
Землеробство спеціалізується на 
вирощуванні пшениці, цукр. буря¬ 
ків, картоплі, овочевих культур. 
Тваринництво м’ясо-мол. напряму. 
Площа с.-г. угідь 1981 становила 
41.3 тис. га, у т. ч. орні землі — 
33.4 тис. га. У С. р.— 13 колгос¬ 
пів, 2 радгоспи, бройлерна ф-ка, 
об’єднання по вироби, свинини, 
райсільгосптехніка, райсільгосп- 
хімія. Залізничні станції: Снятин, 
Заболотів, Видинів. Автомоб. шля¬ 
хів — 321 км (усі — з твердим по¬ 
криттям). У районі — с.-г. тех¬ 
нікум (Снятин), філіал Городен- 
ківського сільс. профес.-тех. уч-ща 
(с. Стецева), 42 заг.-осв., 2 муз. 
і спортивна школи; 49 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. 2 лікарні. 53 будинки 
культури і клуби, 2 кінотеатри, 52 
кіноустановки, 53 б-ки; музеї: 
літ.-меморіальний В. Стефаника 
на його батьківщині в с. Русові, 
літ.-меморіальні М. Черемшини та 
В. І. Касіяна, історії релігії та 
атеїзму (всі — у Снятині), Комсо¬ 
мольської Слави у смт Заболото- 

ві. У с. Белелуї С. р. народилася 
укр. письменниця і громад, діяч¬ 
ка Н. І. Кобринська, у с. Стеце- 
вій — новатор с.-г. вироби. Ю. Т. 
Личук, у с. Русові — укр. рад. 
письменник Т. С. Мигаль. У С. р. 
видається газ. ^Ленінська правда» 
(з 1939). /. В. Ілик. 
СОБ — річка у Війн. обл. УРСР, 
ліва притока Пд. Бугу. Довж. 
115 км, площа бас. 2840 км^. Бе¬ 
ре початок на Придніпровській 
височині. На річці споруджено 
ГЕС; є ставки. Використовують для 
промислового і сільськогосподар¬ 
ського водопостачання; риборозве¬ 
дення. На С.— м. Гайсин. 
собАка, вовк (Сапіз) — рід ссав¬ 
ців род. собачих. Тіло (довж. 
70—160 см, маса 49—55 кг, іноді 
до 80 кг) помірно видовжене, кін¬ 
цівки високі й сильні, пальцехід¬ 
ні з тупими невтяжними кігтями. 
Морда відносно коротка й широка, 
вуха стоячі, загострені. Добре роз¬ 
винені ікла і хижні зуби. Хвіст 
коротший за половину довжини 
тіла. Волосяний покрив досить 
грубий, сіруватого, жовтуватого 
або рудуватого кольору. С. насе¬ 
ляють різні ландшафти—від тундр 
до пустель і високогірних райо¬ 
нів. Тримаються поодинці, пара¬ 
ми або сімейними групами. Самка 
раз на рік після 60—65-денної ва¬ 
гітності народжує по 4—ІЗ малят. 
Живляться С. тваринами і падлом; 
завдають шкоди тваринництву та 
мисливському г-ву; в природних 
біоценозах виконують роль регу¬ 
ляторів чисельності рослиноїдних 
тварин. 5 видів: вовк, койот, ша¬ 
кал, динго, собака свійський, по¬ 
ширених на всіх материках, крім 
Антарктиди; в СРСР — 2 види: 
вовк і шакал, з них в УРСР — 
лише вовк. Викопні рештки відомі 
на Україні починаючи з пізнього 
пліоцену. о. П. Корнєєв. 
СОБАКА СВГЙСЬКИЙ (Сапіз £а- 
тіїіагіз) — свійський ссавець роду 
собака. Походить від вовка, мож¬ 
ливо, шакала. Відомо бл. 400 по¬ 
рід С. с., що відрізняються вели¬ 
чиною (висота в холці від 15 см 
до 1 м, маса від 600 г до 90 кг), 
будовою тіла, волосяним покривом, 
забарвленням. Кінцівки пальце¬ 
хідні, на передніх лапах по 5 паль¬ 
ців (один з них не торкається зем¬ 
лі), на задніх — по 4 (іноді є 5-й ру¬ 
диментарний, див. Рудиментарні 
органи). Має 42 зуби, з яких най¬ 
більш розвинені ікла. Шлунок 
простий. Мозок розвинений, що 
дає можливість дресирувати собак 
для різних цілей. У С. с. тонкий 
нюх, гострий слух і зір, а в деяких 
є інстинкт охорони хазяїна. Живе 
10—12 років, іноді до 17. Статева 
зрілість настає у самок в 7—8 міс., 
у самців — в 10—12 міс. Гін 1—2 
рази на рік. Вагітність триває 
58—65 днів. Середня плодючість 
6—7 цуценят в приплоді, які на¬ 
роджуються сліпими, глухими і без 
зубів. Слуховий прохід відкри¬ 
вається на 5—8-й день, очі — 
на 12—14-й день, молочні зуби 
прорізуються на 20—25-й день. 
Підсисний період 1—1,5 міс. Осн. 
корми С. с.— м’ясо, каші, хліб, 
овочі тощо. Розводять повсюди. 
Сучасні породи С. с. поділяють на 
З осн. групи: мисливські собаки, 
службові собаки і декоративні со¬ 
баки. С. с. хворіють на багато за¬ 

разних хвороб, тому за ними по¬ 
трібний постійний вет. контроль. 
Див. також Собаківництво. 
Іл. див. на окремому аркуші, с. 
288—289. 
СОБАКІВНИЦТВО — галузь тва¬ 
ринництва, що займається розве¬ 
денням собаки свійської. Раніше С. 
не було організованим, часто 
велось кустарними методами. В 
СРСР роботою з С. керують держ. 
установи і громад, організації, 
ведеться планова плем. робота, 
готуються кадри спеціалістів. С. 
розвивається в З напрямах: служ¬ 
бовому (див. Службові собаки), 
мисливському (див. Мисливські 
собаки) і декоративному (див. 
Декоративні собаки). Собаки да¬ 
ють також цінне хутро і шкіру. 
В СРСР службовим С. займають¬ 
ся клуби собаківництва ДТСААФ 
і секції собаківництва у т-вах мис¬ 
ливців. У ДТСААФ є комісії з 
С.: племінна, учбово-методична, 
організаційна і судійська. Кадри 
спеціалістів-собаководів готують¬ 
ся в спец, школах та на курсах. 
Організації, що займаються С., 
систематично проводять виставки 
собак, обладнують учбово-трену¬ 
вальні майданчики, ведуть родо¬ 
води і плем. кнрги. Всесоюзну ро¬ 
довідну картотеку службових со¬ 
бак веде ДТСААФ СРСР, а родо¬ 
відну книгу мисливських собак — 
Всесоюзна кінологічна (від грец. 
к13VОд — собака) рада при Гол. 
управлінні по охороні природи, 
заповідниках і мисливському г-ву 
М-ва с. г. СРСР. Н.-д. роботу з 
С. ведуть Всесоюзний н.-д. ін-т 
мисливського г-ва і звіроводства. 
Казахський н.-д. інститут тварин¬ 
ництва. 
Літ.: Ковриженко И. Н., Козлов 
Н. И. Вьіращивание и дрессировка 
собак. К., 1963; Пособие по собако- 
водству. Л., 1973; Букатевич Ю. В., 
Жарич К. І. Мисливські собаки. К., 
1977., 
СОБАЧА кропива (Ееопигиз) 
— рід рослин родини губоцвітих. 
Багато- або дворічні трави з супро¬ 
тивними пальчастолопатевими або 
пальчаст^озсіченими листками. 
Квітки олідо-рожеві, зібрані в 
щільні кільця в пазухах листків. 
Плід — горішок. 14 видів, поши¬ 
рених в Європі та Азії. В СРСР — 
12 видів, в т. ч. в УРСР — З, з 
них найпошир. С. к. п’ я т и ло- 
п а т е в а (Е. уіПозиз); росте 
на засмічених відкритих місцях, 
вздовж шляхів тощо; лікарська 
рослина: настій і настойку квіту¬ 
чих верхівок її застосовують як за¬ 
спокійливий засіб (діє подібно до 
валеріани); медонос. Іл. с. 286. 
собача ПЕТР>^ШКА (АеіЬиза) 
— рід рослин родини зонтичних. 
Однорічна трав ’яниста рослина ЗО 
—100 см заввишки з порожнистим 
розгалуженим голим стеблом. Ли¬ 
стки двічі-тричі перисторозсічені. 
Квітки з білими оберненояйцевид¬ 
ними пелюстками, зібрані в зон¬ 
тики без загальної обгортки; обгор¬ 
точка однобока з трьома відігну¬ 
тими лінійними листочками. 1 вид: 
С. п. звичайна (А. супарі- 
ит), пошир, в Європі та Малій 
Азії, занесена в Пн. Америку. 
Зустрічається в заплавних лісах 
і як бур’ян у садах і городах майже 
по всій території України, крім 
Пд. степової зони. Схожа на пет¬ 
рушку посівну (див. Петрушка), 

СОБАЧА 
ПЕТРУШКА 

Ч. П. Сноу. 

СНІП ь. 

■«Сніп». Титульна 
сторінка альманаху. 

Сніжноягідник білий, 
гілка з квітками та гіл¬ 
ка з плодами і квітка. 
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СОБАЧИМ КЛІЩ 

Собача кропива 
п’ятилопатева: 
1 — верхня частина 
рослини; 2 — квітка: 
З — чашечка. 

Собача петрушка 
звичайна: 
1 — верхня частина 
стебла; 2— квітка; 
З — плід. 

Г. Ф. Собачко-Шостак. 
Декоративні розписи. 
1920 (ліворуч) та 1963. 

але з міцним характерним запахом. 
С.-г. тварини її не їдять. Вважає¬ 
ться отруйною. 
СОБАЧИЙ КЛІЩ — народна 
назва пасовищного кліща КЬірі- 
серЬаІиз зап^иіпеиз. Специфічний 
паразит собак, нерідко трапляєть¬ 
ся на інших свійських і диких 
тваринах, нападає на людину. 
Поширений переважно в Середзе¬ 
мномор’ї; в СРСР — на Чорномор. 
і Каспійському узбережжях. Пе¬ 
реносник збудників марсельської 
плямистої гарячки та деяких ін. 
рикетсіозів, піроплазмідозів то¬ 
що. В поліських та лісостепових 
районах України С. к. часто на¬ 
зивають лісового кліща (Іхобез гі- 
сіпиз), який також паразитує на 
собаках і активно нападає на різ¬ 
них тварин і людей, що перебува¬ 
ють у лісі. Іл. с. 285. 

Г. Й. Гугца. 
СОБАЧІ, вовчі, псові (Сапібае) — 
родина хижих ссавг<гв. Тіло струн¬ 
ке, довж. від 40 см (фенек) до 1,6 м 
(вовк), маса відповідно 2—80 кг. 
Кінцівки пристосовані до швидкого 
бігу, пальцехідні з тупими невтяж- 
ними кігтями. Голова витягнута, 
морда видовжена, вуха високі з 
гострими вершинами. Волосяний 
покрив переважно довгий, пухнас¬ 
тий, густий, сірого, жовтого, рудо¬ 
го або чорного кольору. Ікла вели¬ 
кі, ХИЖН1 зуби сильно розвинені. 
С.— наземні тварини, населюють 
різноманітні ландшафти. Трима¬ 
ються поодинці, парами або згра¬ 
ями. Живляться хребетними тва¬ 
ринами, надлом, іноді безхребет¬ 
ними та рослинами. Характерна 
моногамія. Вагітність 51 (фенек) — 
80 (гієновий собака) діб. За рік 
буває 1 приплід з 4—7 (у песців 
до 22—23) малят. Статевозрілими 
стають на першому році життя. 
12 родів (35 видів), поширених по 
всій земній кулі, крім Антаркти¬ 
ди і деяких океанічних островів. 
В СРСР — 5 родів: собака, ли¬ 
сиця, єнотовидний собака, пе¬ 
сець, червоний вовк, з них на Ук¬ 
раїні — З перших. С. мають зна¬ 
чення як об’єкти спорт, і промисл. 
полювання, песців і лисиць роз¬ 
водять на звірофермах (див. Зві¬ 
рівництво)', окремі С. завдають 
шкоди тваринництву та мислив¬ 
ському г-ву; деякі — носії збуд¬ 
ників небезпечних хвороб {сказу 
та ін.); знишуючи велику кіль¬ 
кість мишовидних гризунів, при¬ 
носять також користь. 

О. П. Корнєєв. 
СОБАЧКЙ — неолітична стоян¬ 
ка, що її відкрито в урочищі Со¬ 
бачки поблизу Запоріжжя (тепер 
ця місцевість затоплена водами 
озера ім. В. 1. Леніна). Дослі¬ 
джували її 1928—29. При розкоп¬ 
ках стоянки виявлено залишки на¬ 
земних жител з кам’яними вогни¬ 

щами, знаряддя праці з каменю 
(шліфовані сокири, молотки, кре¬ 
м’яні вкладні та наконечники 
стріл, грузила від рибальських 
сіток) і кістки (шила, лощила та 
рибальські гачки), ліпний гли¬ 
няний плоскодонний посуд, оз¬ 
доблений заглибленим орнаментом 
у вигляді різних геом. фігур. Ос¬ 
новою г-ва жителів стоянки було 
переважно рибальство. Біля сто¬ 
янки виявлено гранітні шліфувад- 
ла для обробки кам’яних знарядь. 
СОБАЧКО-ШбСТАК Ганна Фе- 
досівна (15.XII 1883, с. Скопці, 
тепер с. Веселинівка Баришів- 
ського р-ну Київ. обл. — З.ХІІ 
1965, с-ще Черкізово Пушкінсько- 
го р-ну Моск. обл.) — укр. рад. 
майстер нар. декоративного розпи¬ 
су, майстер нар. мистецтва УРСР 
(з 1936). В галузі нар. мист. по¬ 
чала працювати з 1910 в навч. 
майстерні А. Семиградової (с. 
Скопці). З 1932 — на ф-ці сЕкс- 
портнабивтканина» (с-ще Черкі¬ 
зово), де за її малюнками виго¬ 
товлялися вишивки в укр. нар. 
стилі. Серед творів: — «Весняна 
пісня» (1913), «Півні» (1916), «Чер¬ 
воний травень» (1917—22), «Укра¬ 
їнський вінок», «Букет квітів», 
«Вихор» (всі три — 1920), цикл 
панно «Квіти України» («Мої 
улюблені квіти», 1963; «Наддні¬ 
прянські квіти», 1964 та ін.). Ма¬ 
люнки С.-Ш. відзначаються багат¬ 
ством фантазії, красою композиції, 
рідкісним інтенсивним колоритом. 
Вишивки і панно за малюнками 
С.-Ш., а також її розписи експону¬ 
валися на виставках у Петербурзі 
(1913), Москві (1915, 1927, 1936), 
Києві (1913, 1919, 1965), а також 
у Парижі (1913, 1937), Берліні 
(1914, 1922), Нью-Йорку (1939). 
Твори зберігаються в ДМУНДМ, 
ДМУОМ (обидва — в Києві) та 
ін. музеях. Іл. див. на окремому 
аркуші, с. 192—193. 
Літ.: Мєстєчкін Г. А. Ганна Собачко. 
К., 1965. Г. А. Мєстєчкін. 

СОБ^СЬКИЙ (ЗоЬіезкі) Яків 
(1588 — 13.VI 1646, м. Жовква, 
тепер м. Нестеров Львів, обл.) — 
польс. мемуарист, батько короля 
Яна III. Власник м. Жовкви та 
ін. маєтків на Зх. Україні. Учас¬ 
ник Хотинської війни 1620—21. 
Склав «Діаріуш Хотинського по¬ 
ходу» (опубліковано у кн. «Мему¬ 
ари про Хотинську війну», 1853) 
і «Коментарі про Хотинську вій¬ 
ну в трьох книгах» (лат. мовою, 
1646). В «Діаріуші» С., хоч у ціло¬ 
му недооцінив роль запорізького 
війська в битві під Хотином, по¬ 
дав ряд фактів про військ, доб¬ 
лесть укр. козаків. У «Комента- 
ях» охарактеризовано П. Сагай- 
ачного як мудрого і талановитого 

полководця. я. Д. Ісаєвич. 
СОБІВАРТІСТЬ — грошовий ви 
раз безпосередніх затрат соціа¬ 
лістичних підприємств (об’єднань), 
пов’язаних з виробництвом і реа¬ 
лізацією продукції. С. продукції 
включає витрати сусп. праці у ви¬ 
гляді оборотних фондів (сировина, 
матеріали тощо), основних фондів 
(амортизаційні відрахування), ви¬ 
трати на оплату праці трудящих 
у вигляді зароб^ітної плати (необ¬ 
хідний продукт) та відрахування 
на соціальне страхування. С. є 
узагальнюючим показником екон. 
результатів діяльності підпри¬ 

ємств, об’єднань (галузей), в яко¬ 
му відображуються досягнутий рі¬ 
вень продуктивності праці, ефек¬ 
тивність використання виробничих 
фондів тощо. Розрізняють С. це¬ 
хову (витрати цехів), фабрично- 
заводську, виробничу (витрати під¬ 
приємств). Повна С. включає фаб.- 
зав. С. та витрати по реалізації 
продукції. С. є планова і звітна 
(фактична). Звітна С. складається 
в процесі вироби, продукції і вклю¬ 
чає, на відміну від планової С., 
позапланові непродуктивні ви¬ 
трати. Для аналізу і планування 
С. продукції у пром-сті застосо¬ 
вують дві класифікації: за екон. 
елементами затрат (поелементну) 
та за статтями витрат (калькуля¬ 
ційну). Першу застосовують при 
складанні кошторису затрат на 
вироби., який дає можливість без¬ 
посередньо пов’ язати план по С. 
продукції з планом вироби, і реа¬ 
лізації, планами по праці і зарс^іт- 
ній платі, матеріально-тех. поста¬ 
чання і фінанс. планом. Класифі¬ 
кацію за статтями витрат викорис¬ 
товують, складаючи калькуляції, 
що дає можливість визначити за¬ 
трати підприємства на одиницю 
кожного виду продукції, С. окре¬ 
мих видів робіт і послуг. Залежно 
від екон. ролі в процесі вироби, 
витрати поділяють на основні (ви¬ 
трати на сировину, матеріали, за¬ 
робітну плату осн. виробничих 
робітників тощо) та витрати по 
обслуговуванню вироби, і управ¬ 
лінню (цехові, загальнозаводські 
тощо); на прямі (що на підставі 
норм витрат відносять на С. того 
чи ін. виробу) й непрямі витрати 
(їх включають у С. за допомогою 
спец, розрахунків); на умовно- 
змінні (величина яких збільшу¬ 
ється прямо пропорційно до зрос¬ 
тання обсягу вироби.) та умовно- 
постійні витрати (які не залежать 
від збільшення обсягу вироби, або 
збільшуються в незначній кіль¬ 
кості). Розрізняють С. індивіду¬ 
альну (С. продукції підприємства) 
й середньогалузеву. Середньога- 
лузева С. є базою встановлення 
цін, тому зміни С. позначаються 
на рівні оптових цін і роздрібних 
цін, на дальшому підвищенні жит¬ 
тєвого рівня народу. С. с.-г. про¬ 
дукції за класифікацією включає 
затрати на виробничі потреби. 
Вони поділяються на прямі (оп¬ 
лата праці робітників і колгосп¬ 
ників, вартість насіння, кормів, 
добрив тощо) і непрямі. Непрямі 
затрати, в свою чергу, поділяють 
на загальновиробничі (витрати на 
заробітну плату агрономів, зоо¬ 
техніків, ветеринарів, інж.-тех. 
працівників; на зношування ма¬ 
лоцінних предметів, утримання 
транспорту, поточний ремонт, амор¬ 
тизація, опалення і загальногосп. 
(оплата праці адм.-управлінсько¬ 
го персоналу, канцелярські, пош¬ 
тові витрати тошо). Прямі затра¬ 
ти по окремих статтях визнача¬ 
ють на основі встановлених норма¬ 
тивів затрат на 1 га посівних площ, 
на 100 голів худоби тощо; непря¬ 
мі враховують у загальному кошто¬ 
рисі загальновиробничих і загаль¬ 
ногосп. затрат, а потім розподіля¬ 
ють за окремими видами продук¬ 
ції пропорційно прямим затратам 
на оплату праці. Гол. шляхами 
зниження С. продукції є підви- 
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щення продуктивності праці, еко¬ 
номія матеріальних ресурсів, ско¬ 
рочення витрат на обслуговуван¬ 
ня вироби, і управління, підви¬ 
щення якості продукції. 

М. С. Калита. 
С 6 БІ Н О В Леонід Віталійович 
[26.У (7.УІ) 1872, Ярославль — 
14.x 1934, Рига, похований у 
Москві] — рос. рад. співак (лі¬ 
ричний тенор), нар. арт. Республі¬ 
ки (з 1923). У 1894 закінчив юрид. 
ф-т Моск. університету. Муз. осві¬ 
ту здобув у Моск. філармонічному 
уч-щі (1892—96), де навчався у 
О. Додонова та О. Сантагано- 
Горчакової. З 1897 — соліст Ве¬ 
ликого театру. С.— один з видат¬ 
них представників рос. класичної 
вокальної школи, мистецтва бель¬ 
канто. Партії: Ленський (сЄвге¬ 
ній (Ьнєгін»^ Чайковського), Боян 
(чРуслан і Людмила» Глинки), Бе¬ 
рендей, Левко (с Снігуронька», 
«Майська ніч» Римського-Корса- 
кова), Фауст, Ромео (сФауст», 
«Ромео і Джульєтта» Гуно), Альф- 
ред (сТравіата» Верді), Лоенгрін 
(«Лоенгрін» Вагнера) та багато ін. 
С. був визначним майстром камер¬ 
ного співу, пропагандистом рос. 
вокальної лірики. Творчість^ С. 
тісно пов’язана з Україною. Його 
перші виступи на сцені відбулися 
в укр. трупі М. Садовського за 
участю М. Заньковецької, шо 1891 
гастролювала в Москві. С. висту¬ 
пав тут як хорист у виставах чЗа¬ 
порожець за Дунаєм» С. Гулака- 
Артемовського, с Наталка Полтав¬ 
ка» М. Лисенка, ^Сватання на 
Гончарівці» Г. Квітки-Основ’янен- 
ка. На Україні виступав з 1901 
(гастролі в Київській рос. опері, 
1906— концерти на користь сту¬ 
дентів Київ, ун-ту, висланих за 
революц. діяльність у Наримський 
край). Перебував у Києві 1918—19. 
В 1919 був обраний головою Все- 
укр. музичного комітету та ке¬ 
рівником Київ. рос. опери. З іні¬ 
ціативи С. було створено 1920 Пер¬ 
ший рад. театр ім. А. В. Луна- 
чарського в Севастополі. Гастро¬ 
лював на Україні і 1925, 1926, 
1927 (у виставах київ, і Харків, 
оперних театрів сЛоенгрін», ямай¬ 
ська ніч» та я Євгеній Онєгін» ви¬ 
конував партії укр. мовою). Ім’я 
С. присвоєно Саратов, консервато¬ 
рії та Ярославському муз. уч-щу. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
Літ.: Леонид Витальевич Собинов, 
т. 1—2. М., 1970; Владьїкина-Бачин- 
сісая Н. Л. В. Собинов. М., 1972. 

С0БК£ВИЧ Антон Іванович [1.ПІ 
(13.ІІІ) 1883, с. Максимовичі Радо¬ 
мишльського пов. Київської губ., 
тепер Житомирської обл.— 23.XIІ 
1945, Київ] — укр. лікар-інфек- 
ціоніст. Закінчив мед. факультет 
Томського ун-ту (1910). У 1918 
захистив докторську дисертацію. 
З 1921 працював у Києві, з 1927 — 
професор і зав. кафедрою туберку¬ 
льозу Київ. мед. ін-ту. Одночасно 
директор Київ, туберкульозного 
ін-ту (1926—29). З 1931 — зав. 
кафедрою Київського фармацев¬ 
тичного ін-ту, з 1935 — наук, спів¬ 
робітник Київського н.-д. ін-ту гі¬ 
гієни харчування. С. був членом 
медичної секції наук, мови АН 
УРСР (1925—26), заступником го¬ 
лови фтизіатричної секції науково¬ 
го т-ва. З 1938 за станом здоров’я 

не працював. С.— авт^ багатьох 
праць з проблем туберкульозу, 
лікувальних властивостей міне¬ 
ральних вод Сибіру, з питань хар¬ 
чування. Ю. В. Пядик. 
СбБКІВСЬКЕ ПОСИЛЕННЯ — 
поселення білогрудівської культу¬ 
ри. залишки якого виявлені в с. 
Собківці Уманського р-ну Черкас, 
обл. При розкопках (1951—52) до¬ 
сліджено залишки жител, а також 
численні зольники. Знайдено ліп¬ 
ний посуд кухонного й столового 
призначення (великі горщики, оздо¬ 
блені відбитками зубчастого штам¬ 
па, короткими врізними лініями, 
наліпними валиками, глибокі мис¬ 
ки з відігнутими вінцями, округлі 
черпаки, високі банки), крем’яні 
вкладні до серпів, кістяні проколки 
та шила, глиняні прясельця, кам’я¬ 
ні зернотерки та розтирачі, бронзо¬ 
ву скроневу підвіску у вигляді 
спіралі, 2 бронзові кільця і шпиль¬ 
ку. 
СОБКСЗ Вадим Миколайович [5 
(18).У 1912, Москва— 12.ІХ 1981, 
Київ] — укр. рад. письменник. 
Член КПРС з 1940. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. Працював 
робітником на ХТЗ, закінчив Київ, 
ун-т (1939). Друкуватися почав 
1930. Гол. тема творчості — життя 
робітн. класу, морально-етичні 
проблеми: повість я Любов» (1935), 
романи я Біле полум’я» (1952), 
я Звичайне життя» (1957), я Нам 
спокій тільки сниться» (1959), 
яМатвіївська затока» (1962), яСу- 
ворий друг» (1963), яЛихобор» 
(1974, Держ. премія УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка, 1975), яКлюч» (1978). 
Подвиг н^оду у Великій Вітчизн. 
війні відооражено в трилогії яШлях 
зорі» (1942—47), романах я Почес¬ 
ний легіон» (1970), яНагольний 
кряж» (1975), в п’єсах яКиївський 
зошит» (1964), яГолосіївський ліс» 
(1968). Темі науки і її ролі в 
суспільстві присвячено трилогію 
яЗоряні крила» (1937—50), рома¬ 
ни яСрібний корабель» (1961) і 
я Перші краплини дощу» (1968). 
Тему боротьби за мир і інтер- 
нац. єдність трудящих відобра¬ 
жено в романах яЗапорука миру» 
(1950, Держ. премія СРСР, 1951), 
яСтадіон» (1954), яДруга зустріч» 
(1976), яРана моя — Берлін» 
(1977), п’єсі я Комендант Берліна» 
(1975). Нагороджений орденами 
Жовтневої Революції, Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
Те.: Твори, т. 1—6. К.. 1979—81; 
Рос. перекл.— Нагольньїй кряж. 
М., 1977; Вторая встреча. — Рана моя 
— Берлин. М., 1980. 
Літ.: Логвиненко М. С. Романи Ва- 
дима Собка. К., 1978. 

Г. О. Бандура. 
СОБКо Микола Петрович [9 
(21).УП 1851, Царське Село, тепер 
м. Пушкін — 16 (29).УПІ 1906, 
Петербург] — рос. історик мистецт¬ 
ва і бібліограф. Популяризував 
мистецтво передвижників. Автор 
яСловника російських художни¬ 
ків...» (З вип. на літери я А», яИ», 
яП» — 1893, 1895, 1899), праць 
про І. Кримського, В. Перова, Г. 
Мясоєдова, укладач ілюстрованих 
каталогів виставок передвижників. 
Редактор журн. яИскусство и ху- 
дожественная промьішленность» 
(1898—1902). 
СОБК(3 Петро Іванович [18 (ЗО). 
У 1819, Київ — 14 (26). XI 1870, 
Петербург] — рос. інженер і вче¬ 

ний у галузі будівельної механіки 
і залізничної справи. Закінчив 
(1840) Ін-т корпусу інженерів шля¬ 
хів у Петербурзі, викладав у цьо¬ 
му ж закладі (з 1848 — професор). 
Спроектував (1839—40) під керівн. 
С. В. Кербедза висячий міст через 
р. Неву. Першим у Росії ввів 
курс буд. механіки і заснував 
(1853) мех. лабораторію для ви¬ 
пробування буд. матеріалів. За¬ 
стосував сталеві елементи у дере¬ 
в’яних мостових фермах (фермах 
Гау). З 1869 працював нач. служ¬ 
би тяги і рухомого складу Петер¬ 
бурзько-Варшавської залізниці. С. 
— автор кількох підручників і 
посібників з питань буд. механіки 
та залізничн. справи. 
СОБОЛбВСЬКИЙ Олексій Іва¬ 
нович [26.ХП 1856 (7.1 1857), Мо¬ 
сква — 24.V 1929, там же] — рос. 
філолог-славіст, з 1900 — акад. 
Петерб. АН (потім АН СРСР). 
Закінчив Моск. ун-т (1878). Про¬ 
фесор Київ. (1884—88) і Петерб. 
0888—1908) ун-тів. Автор праць з 
історії рос. та старослов’ян. мов, 
рос. та укр. діалектології, з палео¬ 
графії, етнографії, ономастики, іс¬ 
торії рос. л-ри тощо. Осн. праці; 
яНариси з історії російської мови» 
(1884), в якій досліджено особ¬ 
ливості давніх галицько-волинсь¬ 
кого, псковського, смоленсько-по¬ 
лоцьких та київського говорів; 
я Лекції з історії російської мо¬ 
ви» (1888); я Нарис російської 
діалектології» (1892), де розгляну¬ 
то говори рос., укр. та білорус, 
мов. У визначенні походження й 
розвитку укр. мови та її місця се¬ 
ред ін. слов’ян, мов виступав з 
бурж. позицій рос. історика М. 
Погодіна, розглядаючи укр. мову 
як наріччя російської. Опубліку¬ 
вав я Великоруські народні пісні» 
(т. 1—7, 1895—1902). В останні 
роки життя очолював комісію по 
складанню словника давньорус. 
мови. 
Літ.: Булахов М. Г. Восточносла- 
вянские язьїковедьі. Биобиблиогра- 
фический словарь, т. 3. Минск, 1978. 

^ А. П. Могила. 
С0Б0Л£ВСЬКИИ Петро Григо¬ 
рович [4 (15).П 1782, Петербург — 
24.x (5.ХІ) 1841, там же] — рос. 
інженер і вчений у галузі металур¬ 
гії, чл.-кор. Петерб. АН (з 1830). 
Один з основоположників порош¬ 
кової металургії. Закінчив (1798) 
Петерб. сухопутний кадетський кор¬ 
пус. Працював (1815—24) на з-дах 
Уралу, де займався удосконален¬ 
ням металург, виробництва. Ство¬ 
рив (1824) у Петербурзі першу рос. 
н.-д. орг-цію в галузі металургії — 
з’єднану лабораторію Департамен¬ 
ту гірничих і соляних справ. Гір¬ 
ничого кадетського корпусу і Гол. 
гірничої аптеки. Вперше (разом з 
В. В. Любарським) застосував 
(1826) процеси пресування і спікан¬ 
ня для виготовлення виробів з 
порошку платини. Досліджував 
(30-і рр.) вплив гарячого дуття в 
доменному виробництві. 
ССЗБОЛЄВ Віктор Вікторович [н. 
20.УПІ (2.ІХ) 1915, Петроград] — 
рос. рад. астроном, акад. АН СРСР 
(з 1981). Закінчив (1938) Ленінгр. 
ун-т. З 1941 працює в цьому ж 
ун-ті. Наук, праці стосуються теор. 
астрофізики. С. розробив теорію 
спектрів нестаціонарних зір; ство¬ 
рив нові методи в теорії перенесен- 

СОБОЛЄВ 

Г. Ф. Собачко-Шостак. 

Л. В. Собіпов. 

В. М. Собко. 

О. І. Соболевськнй. 
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СОБОЛЄВ 

В. В. Соболєв. 

В. С. Соболєв. 

Л. С. Соболєв. 

С. Л. Соболєв. 

ня випромінювання і застосував 
їх для розв’язування багатьох 
астрофіз. задач; досліджував фіз. 
процеси в газових туманностях, 
зоряних та планетних атмосферах; 
висловив ідею, згідно з якою чер¬ 
воні гіганти та надгіганти мають 
гарячі ядра, оточені потужними 
атмосферами. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Трудового Червоного Пра- 
псфа та медалями. 
СоБОЛЄВ Володимир Степано¬ 
вич [17 (ЗО).У 1908, м. Луганськ, 
тепер Ворошиловград— 1.ІХ 1982, 
Москва] — радянський геолог, 
академік АН СРСР (з 1958; член- 
кореспондент АН УРСР з 1951), 
Герой Соціалістичної Праці (1978). 
Закінчивши Ленінгр. гірничий ін-т 
(1930), працював у Центр, н.-д. 
геологорозвідувальному ін-ті (1930 
—41), викладав у Ленінгр. гірни¬ 
чому інституті (з 1939 — профе¬ 
сор), а також в Ірк. (1941—43) і 
Львів, (з 1945) ун-тах. Одночасно 
(з 1947) працював в Ін-ті геології 
корисних копалин АН УРСР у 
Львові (тепер Ін-т геології і гео¬ 
хімії горючих копалин АН УРСР). 
З 1958 — заст. директора Ін-ту 
геології і геофізики Сибірського 
відділення АН СРСР у Новосибір¬ 
ську. Президент Міжнар. мінера¬ 
логічної асоціації (з 1974). З 1981 
— директор Мінералогічного музею 
ім. О. Є. Ферсмана АН СРСР. 
Осн. праці — з петрографії та 
мінералогії України і Сибіру. С. 
передбачив і науково обгрунту¬ 
вав алмазоносність пн. частини Си¬ 
бірської платформи. Нагородже¬ 
ний 2 орденами Леніна, іншими 
орденами і медалями. Державна 
премія СРСР, 1950. Ленінська 
премія, 1976. 
С(ЗБ0ЛЄВ Дмитро Миколайович 
[25.УП (6.УПІ) 1872, с. Хрипелі, 
кол. Костром, губ.— 16.ПІ 1949, 
Харків] — рад. геолог, доктор гео- 
лого-мінералогічних наук (з 1934), 
засл. діяч науки УРСР (з 1935). 
Закінчив Варшавський ун-т (1899). 
31914 — професор і зав. кафед¬ 
рою (з 1922) Харків, ун-ту. Осн. 
праці присвячені вивченню девонсь¬ 
ких відкладів Східно-Європейської 
платформи, геол. будові, палеон¬ 
тології, тектоніці й геоморфології 
України і прилеглих територій. 
Один з перших висловив думку 
(1933) про можливу нафтонос¬ 
ність Дніпровсько-Донецької запа¬ 
дини. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора. 
С(ЗБ0ЛЄВ Леонід Сергійович [9 
(21).УП 1898, Іркутськ — 17.11 
1971, Москва] — рос. рад. письмен¬ 
ник, Герой Соціалістичної Пра¬ 
ці (1968). В роки Великої Вітчизн. 
війни — військовий кореспондент 
«Правдьі». Друкуватися почав 
1926. Роман <Капітальний ремонт»^ 
(1932, нові розділи — 1962) — про 
розклад царського флоту напере¬ 
додні 1-ї світової війни. 36. опові¬ 
дань ^Морська душа» (1942; Держ. 
премія СРСР, 1943), повість чЗе¬ 
лений промінь» (1954) присвячені 
героїзмові рад. моряків у роки 
Великої Вітчизн. війни і життю 
флоту в мирний час. Кн. нарисів 
^Шляхами перемог» (1942—45) — 
про визволення Криму, Одеси, Ру¬ 
мунії. Автор п’єси <Абай» (1941; 
у співавт.), статей на літ. і громад.- 
політ, теми. Депутат Верховної 
Ради СРСР 5—8-го скликань. На¬ 

городжений З орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 — 6. 
М., 1972 — 74; Укр. перек л.— 
Морська душа. К., 1959; Зелений про¬ 
мінь. К., 1955; Капітальний ремонт, 
ч. 1-2. К., 1970. 

С(ЗБ0ЛЄВ Сергій Львович [н. 
23.ІХ (6.Х) 1908, Петербург] — 
рос. рад. математик і механік, 
акад. АН СРСР (з 1939), Герой 
Соціалістичної Праці (1968). Член 
КПРС з 1940. Закінчив (1929) Ле¬ 
нінгр. ун-т. Працював у Сейсмоло¬ 
гічному ін-ті АН СРСР (1929—32), 
Матем. інституті ім. В. А. Стек- 
лова АН СРСР (1932—43), Моск. 
ун-ті (1935—57) та Ін-ті атом¬ 
ної енергії (1943—57). З 1957 — 
директор Ін-ту математики Си¬ 
бірського відділення АН СРСР. 
Праці С. присвячені аналітичній 
теорії диференціальних рівнянь, 
теорії пружності, теорії узагальне¬ 
них функцій, обчислювальній ма¬ 
тематиці. С. запропонував новий 
метод розв’язування гіперболіч¬ 
них рівнянь з частинними похід¬ 
ними. Разом з В. І. Смирновим 
розробив метод розв’язування за¬ 
дач, що стосуються поширення 
хвиль у пружних середовищах з 
плоскопаралельними межами. С. 
заклав основи теорії узагальнених 
функцій, заснував новий напрям 
в сучас. теорії диференціальних 
рівнянь, пов’язаний з використан¬ 
ням методів та ідей функціональ¬ 
ного аналізу (запроваджені й ви¬ 
вчені ним функціональні простори 
названо його ім’ям), запровадив 
поняття замикання обчислюваль¬ 
них алгоритмів, дав точну оцінку 
норм похибок кубатурних формул. 
Нагороджений 7 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1941, 1951, 1953. 
СбБОЛЄВ Фелікс Михайлович 
(н. 25. УП 1931, Харків) — укр. 
рад. кінорежисер, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1968). Член КПРС з 1956. 
В 1953 закінчив акторський, 
1959 — режисерський ф-ти Київ, 
ін-ту театр, мистецтва. В 1953—56 
був актором Театру юного глядача 
(Миколаїв). У 1959 — асистент ре¬ 
жисера. З 1960— режисер Київ, кі¬ 
ностудії науково-популярних філь¬ 
мів, де поставив наук.-популярні 
фільми: чНа полях семирічки» 
(1960), сНашому тренеру» (1962), 
сМова тварин» (1967), сСЇім кроків 
за горизонт» (1968), сЧи думають 
тварини?», та інші» (обидва — 
1972), сДжерела людства» (1976), 
чДерзайте, ви талановитії» (1978), 
«Коли зникають бар’єри» (1980), 
«Ім’я йому — Київ» (1981). З 1973 
викладає в Київ, ін-ті театр, мис¬ 
тецтва імені І. Карпенка-Карого. 
Фільми С. нагороджені наВсесоюз. 
та Міжнар. кінофестивалях. Пре¬ 
мія імені М. В. Ломоносова АН 
СРСР, 1968. Держ. премія СРСР, 
1972. 
С(ЗБ0ЛЬ Спиридон (н. в кінці 
16 ст., Могильов, тепер БРСР — 
1645, Волощина) — укр. і білорус, 
друкар. Навчався, а згодом учите¬ 
лював у Київській братській шко¬ 
лі. У 1628 при сприянні І. Борець¬ 
кого відкрив друкарню в Києві на 
Подолі, де до 1630 надрукував 5 
книг. В одній з них уперше в кири¬ 
личному друкарстві застосував 
гравюру на міді. У 1631—38 вів 
видавничу діяльність у Білорусії 

(Кутеїно, Буйничі, Могильов). В 
останні роки життя працював у 
Києво-Печерській друкарні, за до¬ 
рученням якої виїхав до Волощини 
допомагати в налагодженні дру¬ 
карської справи. 
Літ.: Мацюк О. Я. Новьіе документьі 
о типографе Спиридоне Соболе. В кн.: 
Федоровские чтения 1973. М., 1976. 

Я. Д. Ісаєвич. 
С(ЗБ0ЛЬ (Магіез гіЬеІІіпа)— хи¬ 
жий ссавець род. куницевих. Один 
з найцінніших промислових хутро¬ 
вих звірів. Тіло (довж. 43—58 см, 
маса 0,9—1,9 кг) приземкувате, 
гнучке; вуха великі, округлі, хвіст 
пухнастий (довж. до 19 см). 
Волосяний покрив від світло-ко¬ 
ричневого до чорно-бурого кольору, 
густий, м’який, пухнастий, блиску¬ 
чий. С. зустрічається в гірських і 
рівнинних лісах. Тримається в 
осн. на землі. Живиться гол. чин. 
мишовидними гризунами, а також 
кедровими горішками, влітку ще й 
комахами і ягодами. Гніздо влаш¬ 
товує в дуплах повалених дерев, 
під корінням тощо. Гін у червні -— 
липні, самка після 250—294 діб 
вагітності народжує до 5 малят; 
статевозрілими стають на 2—3-му 
році. Тривалість життя у неволі до 
15—18 років. Поширений гол. чин. 
на території Радянського Союзу в 
лісовій зоні від Печори до берегів 
Тихого ок., на о-вах Сахалін, 
Шантарських, Курильських, Ка- 
рагінському; в незначній кількості 
зустрічається на Пн. МНР, в Пн.- 
Сх. Китаї, в Пн. Кореї та Пн. 
Японії. Раніше ареал С. був біль¬ 
шим, пн. межа його, можливо, 
збігалася з межею лісів. В 16— 
17 ст. в результаті ненормованого 
промислу С. був винищений в ба¬ 
гатьох місцях поширення, а там, 
де залишився, став рідкісним. 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції чисельність С. поступово 
відновлено рядом охоронних захо¬ 
дів (обмеження полювання, орга¬ 
нізація заповідників, заказників, 
реакліматизація, штучне розсе¬ 
лення тощо). Тепер С. є також 
об’єктом кліткового хутрового зві¬ 
рівництва. Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Ссавці, 

Я. В. Колесов. 
С0Б(ЗР — 1)УРос. д-ві 11—18ст. 
збори службових або виборних 
осіб для розв’язання державних 
питань (напр.. Земські собори). 
2) Збори представників вищого 
духівництва всієї християнської 
церкви (Вселенські собори) або 
окремої країни (помісні собори; 
див. Собори Руської православної 
церкви), які розв’язують питання 
віровчення, церк. устрою, відносин 
між церквою і державою. 3) В хрис¬ 
тиян. культовій архітектурі — го¬ 
ловний чи головні храми міста або 
гол. храм монастиря. 
С0Б<ЗР ПАРЙЗЬКоТ БОГОМА¬ 
ТЕРІ ^— див. Паризької богомате- 
рі собор. 
С0Б<ЗР СВЯТбГО ПЕТРА в Ри- 
МІ — пам’ятка італ. архітектури 
доби Відродження. В 1506 арх. 
Д. Браманте склав первісний про¬ 
ект собору, що в плані мав форму 
грец. (з рівними кінцями) хреста. 
Згодом будівництвом С. с. П. 
керували Рафаель, Б. Перуцці, А. 
да Сангалло Молодший, з 1546 — 
Мікеланджело, який змінив план 
Браманте, спроектував і частково 



До ст. Скіфи. 

1. Золота оббивка посудини з зображенням фантастичної 
тварини. 4 ст. до н. е. З Семибратніх курганів (Кубань). 

2. Золота платівка від налуччя з зображенням оленя. 5—4 ст. 
до н. е. З кургану поблизу міста Ромен (тепер Сумської 
області). 

3. Бронзова платівка у вигляді голови лева (частина 
кінської збруї). 5 ст. до н. е. З Береснягівського кургану 
(Черкаська область). 

4. Срібна ваза з зображенням сцени з життя скіфів, 
фрагмент. 4 ст. до н. е. З Воронезьких «частих курганів». 

5. Бронзова платівка (частина кінської вуздечки). З ст. 
до н. е. Знайдено на території Дніпропетровської області. 

6. Кістяна платівка з зображенням птахів. Кінець 7 ст. 
до н. е. З Жаботинських курганів (Черкаська область). 

7. Бронзове грушовидне навершя, що закінчується зобра¬ 
женням грифона. 4 ст. до н. е. 

8. Орнаментована посудина з глини. 4 ст. до н. е. 

9. Бронзове дзеркало з довгою ручкою, що закінчується 
зображенням пантери. З ст. до н. е. 



1 
2 
З 

4 
5 
6 

7 
8 

До ст. Собака свійський. 

1. Східноєвропейська вівчарка. 

2. Кавказька вівчарка. 

3. Шотландська вівчарка. 

4. Південноросійська (українська) вівчарка. 

5. Ньюфаундленд (водолаз). 

6- Сенбернар. 

7. Доберман-пінчер. 

8. Російський псовий хорт. 

9. Басет. 

10. Західносибірська лайка. 

11. Ірландський сетер. 

9 
10 
II 
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спорудив центр, купол діаметром 
42 м). С. с. П. у різні часи добудо¬ 
вували Дж. Віньйола, П. Лігоріо, 
Дж. делла Порта і Д. Фонтана. 
В 1607—14 арх. К. Мадерна надав 
планові собору форми лат. хреста, 
а фасадові — вигляду, що збе¬ 
рігся до наших днів. У 1657—63 
Дж. Л. Берніні спорудив грандіоз¬ 
ну чотирирядну колонаду перед 
собором. С. с. П. вражає розмірами 
(довж.гол. нефа — 187 м) і мону¬ 
ментальністю. В інтер’єрі застосо- 

Собор святого Петра в Римі. 1605— 
63. План. 

вано корінфський архітектурний 
ордер, що охоплює всю висоту 
стовпів гол. нефа, перекритого 
прикрашеним кесонами циліндрич¬ 
ним склепінням. Стіни вкриті 
мармуровими плитами і мозаїкою. 
Фасади, відповідно до нефа, об¬ 
роблені великими пілястрами ко¬ 
рінфського ордера. С. с. П. був 
зразком для будівництва багатьох 
європейських соборів... 
СОБбРИ Руської право¬ 
славної ЦЕРКВИ , ПОМІСНІ со¬ 
бори В Росії — збори єпископів та 
ін. ієрархів Руської православної 
церкви, рішення яких обов’язкові 
для православної церкви. 1-й собор 
відбувся 1051. На ньому було обра¬ 
но першого київ, митрополита', 
собор 1448 поклав початок неза¬ 
лежності Руської православної 
церкви від візантійської; собори 
1547. 1549, 1551, які вжили заходів 
до уніфікації церк. обрядів, гро¬ 
шових зборів тощо на тер. всієї 
країни, відіграли важливу роль у 
централізації Рос. д-ви і зміцненні 
самодержавства; собор 1589 запро¬ 
вадив патріаршество', собо^ 1666— 
67 засудив патріарха Никона, 
який домагався зверхності церкви 
над світською владою. За Петра 
І для обмеження влади церкви було 
засновано постійно діючий священ 
ний синод. З 1711 до 1917 собсуи не 
скликались. У листопаді 191/ від¬ 

бувся 1-й загальнорос. помісний 
собор, який обрав патріарха Мос¬ 
ковського і всієї Русі Тихона. На 
соборі 1971 було обрано патрі¬ 
арха московського і всієї Русі 
Пимена. 
СОБбРНЕ УЛбЖЕННЯ 1649, 
Уложення царя Олексія Михайло¬ 
вича — перший друкований кодекс 
законів Російської держави періо¬ 
ду феодально-кріпосницького ла¬ 
ду; одна з найвизначніших пам’я¬ 
ток рос. феод, права. Прийняте 
Земським сббором у січні 1649. 
Складається з 25 глав, що поділе¬ 
ні на 967 статей. Уложення закріп¬ 
лювало і розширювало право влас¬ 
ності феодалів на землеволодіння. 
Цей кодекс остаточно завершив 
закріпачення селянства, скасував 
^заповідні літаь, урочні літа і 
цим сприяв оформленню кріпосно¬ 
го права. В С. у. містилися питання 
кримінального, цивільного права, 
судочинства тощо, визначалися роз¬ 
міри суд. пошлин, штрафів. Осн. 
видом покарання за С. у. була стра¬ 
та. С. у. залишалося осн. зако¬ 
ном Росії до 1-ї пол. 19 ст. 
СОБбРНИЙ РУХ — рух за ре¬ 
форму католицької церкви, який 
виник у вищих католицьких верст¬ 
вах і в середовищі світських фео¬ 
далів у кін. 14 — на поч. 15 ст. 
Мав на меті поставити на чолі церк¬ 
ви не папу римського, а Вселенсь¬ 
кий собор. С. р. був своєрідною 
спробою реформи церкви зверху. 
На Флорентійському соборі 1438— 
45 папі Євгенію IV вдалося добити¬ 
ся засудження С. р. Після пораз¬ 
ки С. р. розгорнувся рух за ре¬ 
форму церкви знизу, що знайшло 
свій вияв у Реформації. 
СОБбРНІ ШКбЛИ — середні 
навч. заклади у великих містах Зх. 
Європи в епоху середньовіччя. За¬ 
сновувались при соборах (єпископ¬ 
ських кафедрах). С. ш. давали 
ширшу освіту, ніж монастирські 
й парафіяльні школи ^читання, пи¬ 
сьмо, граматика, лічоа, церк. спі¬ 
ви). В часи пізнього середньовіччя 
в деяких С. ш. викладали навч. 
предмети тривіуму і квадривіуму. 
соборування , маслосвяття — 
одне з християнських таїнств, 
яке здійснюється біля ліжка хво¬ 
рого. У православ'ї вважається 
засобом зцілення від недуги, а 
також відпущення гріхів. Католи¬ 
цизм розглядає соборування тіль¬ 
ки як благословення церквою вми¬ 
раючого. 
со Б рАние постановле¬ 
ний ПРАВЙТЕЛЬСТВА СССР 
(СП СССР) — офіційне видання 
Уряду СРСР. Виходить з 1938 
(1950—56 не видавалося). З 1982 
виходить у вигляді двох само¬ 
стійних видань (відділів). 
У відділі першому публікуються 
спільні постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР, постанови Ради 
Міністрів СРСР і ВЦРПС, поста¬ 
нови Ради Міністрів СРСР, що 
мають заг. значення або норматив¬ 
ний характер, та ін. У відділі дру¬ 
гому СП СССР друкують підписа¬ 
ні Урядом СРСР міжнар. угоди, 
конвенції, протоколи тощо, зокре¬ 
ма з питань екон., наук, і культур, 
співробітництва з зарубіжними 
країнами. 
СОВА Андрій Корнійович [н. 17 
(ЗО).ХП 1912, Одеса] — укр. рад. 
актор, майстер художнього слова. 

нар. арт. УРСР (з 1965). В 1938 
закінчив Одес. театр, училище. 
Працював на Одеській (з 1938) 
та Київ. (1944—50) кіностудіях 
худож. фільмів. Знявся у філь¬ 
мах «Таємничий острів» (1940), 
«В далекому плаванні» (1945), 
«Максимко» (1952) та ін. У 1951— 
59— у Київ, філармонії, 1959—79 
— в Укрконцерті. У репертуарі С. 
— твори Т. Шевченка, О. Довжен¬ 
ка та ін.; популярність здобув 
як майстер сатиричного жанру 
(мініатюри С. Олійника, П. Глазо- 
вого, В. Івановича). Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоно¬ 
го Прапора, медалями. 
С<ЗВА Антоній (1816—64) — польс. 
поет і перекладач. Див. Желіговсь- 
кий Е. В. 
С(ЗВА (5оуа) Антонін (26.11 1864, 
Пацов, тепер Південно-Чеської обл. 
— Іб.УПІ 1928, там же) — чес. 
письменник. У збірках «Реалістич^ 
ні строфи» (1890), «Співчуття і 
опір»(1894), «Зламана душа»(1896) 
та ін. відчутні мотиви скорботи й 
бунтарства, відчаю і надії, викли¬ 
кані підневільним становищем Че¬ 
хії на межі 19 і 20 ст. Пейзажній 
та інтимній ліриці властиві тонке 
відчуття життя, філос. роздуми 
над сенсом людського буття (збір¬ 
ки «Квіти інтимних настроїв», 
1891; «З мого краю», 1892; «Доли¬ 
на нового королівства», 1900; 
«Жнива», 1913, та ін.). Революц. 
події 1905 знайшли відгомін у зб. 
«Пригоди відваги» (1906). На пое¬ 
тичну творчість С. мала вплив по¬ 
етика символізму. Автор романів 
(«Тома Бояр», 1910, та ін.), збірок 
оповідань. Запровадив у чес. поезії 
вільний вірш. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Чеська поезія. Антологія. К., 
1964; Рос. II е р е к л.— [Вірші]. В 
кн.: Антология чешекой поззии. т. 2. 
М.. 1959. 
Літ.: Житник В. К. Поезія Антоніна 
Сови. К., 1975. В. А. Моторний. 
«СОВА» — сатирична газета лібе¬ 
рально-буржуазного напряму. Ви¬ 
ходила 1871 в Ужгороді два рази 
на місяць. Матеріали в «(І.» дру¬ 
кувалися укр. і рос. мовами. В га¬ 
зеті висвітлювалося тяжке стано¬ 
вище Закарпатської України, що 
була тоді в складі Австро-Угорщи¬ 
ни. Газета виступала проти мадя¬ 
ризації й покатоличення українців. 
За своє спрямування «С.» зазнала 
переслідувань з боку уряду; на 
п’ятому номері її було закрито. 
соверен (англ. 50УЄГЄІ8П, букв. 
— велитель, монарх) — англ. зо¬ 
лота монета, яку карбували з 
1489 масою в 15,47 г чистого золо¬ 
та; з 1816 — основна монетна оди¬ 
ниця, що дорівнювала за масою 
1 фунту стерлінгів (7,32 г чистого 
золота). В 1914 карбування С. для 
внутр. обігу припинено (з 1950 
карбуються для продажу золота на 
міжнар. ринках). 
«СОВЕТСКАЯ УКРАЙНА» — 
1948—51— альманах, 1952— 63 — 
щомісячний літературно-художній 
та громадсько-політ. журнал, ор¬ 
ган Спілки письменників України. 
З 1963 виходить під назвою «Рд^г/- 
га>. 
«совЕтская ЗНЦИКЛОПЕ- 
дия» — видавництво науково-до¬ 
відкової літератури Держкомвида- 
ву СРСР. Засн. 1925 в Москві як 
акціонерне т-во «С. з.» при Ком- 
академії ЦВК СРСР для випуску 

«СОВЕТСКАЯ 
ЗНЦИКЛОПЕДИЯ» 

А. К. Сова. 
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1-го видання чБольгиой Советской 
днциклопедии>. У 1930 перетво¬ 
рене на Держ. словниково-енцикло¬ 
педичне вид-во, 1935—49 — Держ. 
ін-т <С. 3.», 1949—59 — Держ. 
наукове вид-во сБольшая советская 
знциклопедия», з 1959 — Держ. 
наукове вид-во сС. з 1963 — 
вид-во <С. 3.». Випускає багато¬ 
томні універсальні й галузеві ен¬ 
циклопедії і енциклопедичні слов¬ 
ники, однотомні енциклопедії з 
різних галузей науки, техніки, 
культури. Універсальні 
енциклопедичні видання — « Боль- 
шая Советская Знциклопедия» (три 
видання), <Малая Советская дн- 
циклопедия^, чСоветский знцикло- 
педический словарь», «Ежегодник 
БСд> (з 1957). Галузеві 
енциклопедії з сусп. наук — ч Со¬ 
ветская историческая знциклопе- 
дия», <Философская знциклопе- 
дия», <Зкономическая знциклопе- 
дия»^, сПолитическая зкономия»^, 
сТрудовое право», сВеликая Ок- 
тяорьская социалистическая рево- 
люция», ^Москва», сЛенинград», 
^Африка», «Латинская Америка», 
сМифьі народов мира» та ін. При- 
родничонаук. і технічні енцикло¬ 
педії — <Больіиая медицинская 
знциклопедия> (З видання), «Ма¬ 
лая медицинская знциклопедия», 
«Сельскохозяйственная знциклопе¬ 
дия», «Физический знциклопеди- 
ческий словарь», «Краткая хими- 
ческая знциклопедия», «Краткая 
географическая знциклопедия», 
«Знциклопедия полимеров»,« Атом¬ 
ная знергия», «Квантовая злектро- 
ника», «Космонавтика», «Политех- 
нический словарь», «Физика мик- 
ромира» та ін. Енциклопедії з л-ри 
та мистецтва — «Краткая литера- 
турная знциклопедия», «Театраль¬ 
ная знциклопедия», «Искусство 
стран и народов мира», «Музи¬ 
кальная знциклопедия», «Кино- 
словарь», «Цирк», «Балет», «Рус- 
ский язьік» та ін. Довідкові ви¬ 
дання — «Краткая знциклопедия 
домапшего хозяйства», «Олимпий- 
ские игрн» та ін. Всього за 1926— 
80 вид-во «С. 3.» випустило 530 
томів універсальних і галузевих 
енциклопедій заг. тиражем бл. 
70,7 млн. примірників. У 1981 
вийшло 14 назв енциклопедичних 
видань тиражем бл. 2 млн. при¬ 
мірників. Деякі видання «С. з.» 
перекладено і видано за кордо¬ 
ном. У НДР, ПНР, Велико¬ 
британії та інших країнах пере¬ 
кладено і надруковано однотомник 
«СРСР», у Греції — 3-є видання 
«Малой Советской Знциклопедии». 
В США (з 1973) і Греції (з 1978) 
перекладають і випускають 3-є ви¬ 
дання «Большой Советской Знци¬ 
клопедии». В ПНР перекладено і 
випущено книгу «Велика Жовтнева 
соціалістична революція», в Япо¬ 
нії і ПНР — «Фізичний словник» 
(1—З тт.), в Болгарії — «Полі¬ 
технічний словник» та ін. Вид-во 
нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора (1975). 

^ ^ С. Р. Малкіна. 
«СОВбТІШ Г^ИМЛАНД» (<Ра- 
дянська Батьківщина»)— щомісяч¬ 
ний літературно-художній і гро¬ 
мадсько-політичний журнал мовою 
ідти, орган Спілки письменників 
СРСР. Виходить у Москві з 1961. 
В журналі друкуються проза, 
поезія, худож. нариси, репортажі, 

рецензії євр. рад. письменників, 
які працюють у різних республіках 
СРСР. «С. Г.» публікує переклади 
творів з мов народів СРСР, а також 
твори прогресивних євр. письмен¬ 
ників різних країн світу. В журна¬ 
лі друкуються статті про рад. 
спосіб життя, матеріали, спрямо¬ 
вані проти реакційних ворожих 
ідеологій тощо. Як додаток вихо¬ 
дить бібліотечка журналу. 

^ Г. 1. Полянкер. 
СОВьТСЬКИИ — селище місько¬ 
го типу Крим. обл. УРСР, рай¬ 
центр. Залізнична ст. Краснофлот- 
ська. 8,7 тис. ж. (1982). Вперше 
згадується 1798 під назвою Ічки. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З 1941 Ічки — с-ще міськ. 
типу. З 1950 має сучас. назву. 
УС.— маслоробний і виноробний 
з-ди, комбінат хлібопродуктів, 
птахоінкубаторна'станція, міжколг. 
буд. орг-ція, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, управління екс¬ 
плуатації зрошувальних систем, 
агрохімоб’єднання, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. Крим, тех¬ 
нікум гідромеліорації та механіза¬ 
ції с. г., середня, музична і спорт, 
школи, лікарня. Будинок культу¬ 
ри, кінотеатр, бібліотека. 
совітський РАЙбН — у сх. 
частині Крим. обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1935. Площа 1,1 тис. км^. 
Нас. 31,6 тис. чол. (1982). У райо¬ 
ні — 41 населений пункт, підпо¬ 
рядкований селищній і 11 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Советський. На Сх. омиває¬ 
ться зат. Сиваш. Поверхня району 
рівнинна. Корисні копалини: вап¬ 
няки, глини, мергелі. Грунти в ос¬ 
новному темно-каштанові й каш¬ 
танові, солонцюваті у комплексі з 
солонцями. Лежить у степовій зо¬ 
ні. Цідприємства гол. чин. по пере¬ 
робці с.-г. сировини. Найбільші — 
комбінат хлібопродуктів і масло¬ 
робний у Совєтському та Красно- 
флот. комбікорм, з-ди. Комбінат 
побутового обслуговування (Совєт- 
ський). Землеробство району спе¬ 
ціалізується на вирощуванні пше¬ 
ниці, кукурудзи, соняшнику, рису, 
овочевих культур, винограду та 
фруктів; тваринництво м’ясо-мол. 
напряму (скотарство, свинарство, 
вівчарство, птахівництво). Площа 
с.-г. угідь 1981 становила 83,8 тис. 

га, у т. ч. орні землі — 62,1 тис. га. 
Зрошується 18,4 тис. га {Північно- 
Кримський канал імені Комсомолу 
України). У С. р.— 9 колгоспів. 
З радгоспи, 2 птахофабрики, 2 уч- 
госпи, райсільгосптехніка, райсіль¬ 
госпхімія. Залізнична ст. Красно- 
флотська. Автомоб. шляхів — 288 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
256 км. У районі — Крим, техні¬ 
кум гідромеліорації та механізації 
с. г., 2 сільс. профес.-тех, уч-ща 
(с. Чапаєвка та с. Пруди), 16 заг.- 
осв., музична і спорт, школи, 39 
лік. закладів, у т. ч. З лікарні. 10 
будинків культури, 10 клубів, 
кінотеатр, 33 кіноустановки, 24 
б-ки, музей Ічкинського партизан, 
загону (с. Завітне). У с. Миколаїв¬ 
ці С. р. народився рос. революціо¬ 
нер, народник А. І. Желябов. У 
С. р. видається газ. «Приазовская 
звезда» (з 1935). в. В. Последов. 

СОВГНСЬКИЙ (5о\^ігі5кі) Лео 
нард(7.ХІ 1831, с. Березівка, тепер 
Любарського р-ну Житомир, обл. — 
23.XII 1887, с. Стетківці, тепер 
Чуднів. р-ну Житомир, обл.) — 
польс. письменник. Закінчив істо- 
рико-філологічний (1851) і медич¬ 
ний (1855) ф-ти Київ, ун-ту. За 
участь у польському повстанні 
1863—64 був засланий до Курської 
губ. З 1868 працював у Варшаві. 
Літ. діяльність почав 1858. Писав 
вірші, поеми й драми на народні 
теми. В поемі «З життя» (1859) відо¬ 
бразив події напередодні повстан¬ 
ня 1863—64, в драмі «На Україні» 
(1873) — соціальні й нац. конфлік¬ 
ти між польс. шляхтою і укр. тру¬ 
дящими. Про знайомство з історі¬ 
єю, побутом укр. народу, його літе¬ 
ратурою розповів у «Шкільних і 
університетських спогадах» (вид. 
1961). Поема «Петро» (1882) і ро¬ 
ман «На роздоріжжі» (1887) позна¬ 
чені тенденціями консерватизму. 
Один з перших перекладачів (з 
поч. 60-х рр.) і популяризаторів 
творчості Т. Шевченка. Переклав 
його поеми «Гайдамаки», «Наймич¬ 
ка», «Катерина» та багато ліричних 
віршів. Автор книг «Студії над 
сучасною українською літерату¬ 
рою» (1860), «Тарас Шевченко. 
Студія Леопарда Совінського з 
додатком перекладу ,, Гайдама¬ 
ків*'» (1861). Переклав думу про 
Марусю Богуславку. 
Ге..* Укр. п е р е к л.— [Вірші). В 
кн. : Антологія польської поезії, т. 
1. К., 1979. 
Літ.: Франко І. Сучасні польські 
поети. В кн.: Франко І, Твори, т, 18. 
К., 1955. В. Т. Полєк. 

С(ЗВІСТЬ — моральне почуття, в 
якому виявляється самооцінка осо¬ 
бою відповідності її дій прийнятим 
у суспільстві і перетвореним у 
внутрішні переконання нормам мо¬ 
ральності; найважливіший особис- 
тісний моральний регулятор су¬ 
спільної поведінки людини. Мар¬ 
ксистсько-ленінська етика науково 
обгрунтувала суспільно-істор. по¬ 
ходження моральної свідомості та 
її категорій, у т. ч. С., спростувала 
ідеалістичні уявлення про С. як 
незалежне від суспільства та сусп. 
буття явище свідомості. С.— це 
голос моральної свідомості суспіль¬ 
ства (а в класовому суспільстві — 
класу) в індивіді. Вона в інтимній 
особистісній формі відображає 
(усвідомлено чи не усвідомлено) 
морально-суспільну позицію інди- 
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віда. сМуки С.> е болем мораль¬ 
них почуттів, вражених свідомістю 
аморальності вчиненого, вини перед 
суспільством, класом, ін. людьми 
і внаслідок цього перед самим со¬ 
бою. С.— продукт сусп. вихован¬ 
ня, що формується разом з мораль¬ 
ними почуттями {обов'язку, честі, 
добра, справедливості та ін.) та 
людськими соціальними прив’яза¬ 
ностями (сімейними, патріотични¬ 
ми, класової солідарності, друж¬ 
бою, любов’ю). В інтимному світі 
особи, в її свідомості й самосвідо¬ 
мості С. репрезентує всі ці почут¬ 
тя, вона — їхній сголос» і їхні 
««муки», в соціалістичному су¬ 
спільстві, де культивуються високі 
почуття комуністичної моралі, С. 
виступає найважливішим суб’єк- 
тивно-особистісним фактором фор¬ 
мування й утвердження комуні¬ 
стичних моральних відносин. 

в. І. Шинкарук. 
СбВКОВІ, нічниці (Мосі:иісіае) — 
родина нічних метеликів. Розмах 
крил 15—270 мм. Забарвлення 
здебільшого темне. Голова метели¬ 
ка нагадує голову сови (звідки 
назва чсовкові»). Хоботок добре 
розвинений. Вусики звичайно ще- 
тинковидні. Метелики живляться 
нектаром, соком рослин. Гусінь 
брудно-сіра або рудувато-зелена, 
з рідкими короткими щетинками, 
рослиноїдна; у окремих видів — 
живиться ін. комахами; залялько¬ 
вується в грунті або на рослинах. 
Бл. 20 тис. видів, поширених на 
всіх материках, крім Антарктиди; 
в СРСР—бл. З тис. видів, у т. ч. 
на Україні — 588. В УРСР бл. 150 
видів зареєстровано як шкідників 
культурних рослин, зокрема такі: 
озима совка, совка-гама, совка 
с-чорне (АтаіЬез с-пі^гиш), оклич¬ 
на совка (Абгоііз ехсіатаііопіз), 
капустяна совка (Матезіга Ьгаззі- 
сае) та ін. Заходи бороть- 
б и: дотримання правильної агро¬ 
техніки, використання ентомофа¬ 
гів (напр., трихограми), обробка 
рослин інсектицидами, застосуван¬ 
ня отруйних принад тощо. 

3. Ф. Ключко. 
СОВОПОДГБНІ, сови (5ігІ8і£ог- 
тез) — ряд птахів. Довж. тіла 
17—74 см, маса від 50 г до 4,5 кг. 
Дзьоб короткий, сильний, гачку¬ 
ватий. Очі великі, спрямовані впе¬ 
ред, навколо — концентрично роз¬ 
міщені дрібні пера, що утворюють 
т. 3. лицьовий диск, у деяких видів 
на голові 2 пари пер у вигляді «ву¬ 
шок». С. здатні повертати голову на 
270®, що збільшує поле зору. Добре 
розвинений слух. Оп^ення м’яке, 
пір'я без бічних стовоурів і з нез- 
ціпленими борідками, завдяки цьо¬ 
му політ безшумний. Забарвлен¬ 
ня сірих, бурих, вохристих, чсга- 
нуватих кольорів (за винятком бі¬ 
лої сови). Населяють різноманітні 
ландшафти, але більшість живе в 
лісах. Нічні й присмеркові птахи. 
Переважно осілі. Моногами. Гніз¬ 
да влаштовують в дуплах, печерах, 
на землі, в щілинах будівель тощо. 
В кладці 1—13 яєць, які насиджує 
самка 23—35 діб. Нагніздні птахи. 
Живляться дрібними хребетними, 
рідше комахами, окремі — рибою. 
Ряд включає 2 родини: сов'ячі та 
сипухові (Туїопісіае) і об’єднує 
143 види, поширені по всій земній 
кулі, крім Антарктиди та деяких 
о-вів. В СРСР — 18 видів, у т. ч. 

в УРСР — 12 видів з родини сов’я¬ 
чих і 1 — сипухових (див. Сипу¬ 
хи). Майже всі С. корисні птахи, 
що знищують велику кількість 
шкідливих гризунів. Викопні 
рештки вимерлих С. відомі з еоце¬ 
ну, сучасних — починаючи з оліго¬ 
цену. в. М. Зубаровський. 
«С0ВРЕМ£ННИК» — рос. літе- 
ратурний і громадсько-політ. жур¬ 
нал, заснований О. Пушкіним. 
Виходив 1836—66 у Петербурзі. 
До 1843 — квартальних, далі — 
щомісячник. Видавцями-редакто- 
рами в різний час були П. Плет- 
ньов, М. Некрасов, І. Панаєв, 
М. Чернишевський разом з М. 
Добролюбовим. Навколо <С.> гру¬ 
пувалися кращі літ. сили Росії. 
У 1847 революційно-демократичне 
спрямування <«С.» започаткував В. 
Бєлінський. З приходом до керів¬ 
ництва М. Чернишевського і М. 
Добролюбова журнал став трибу¬ 
ною революц. демократії. В <С.> 
активно співробітничали Г. Квітка- 
Основ’яненко, М. Антонович. Тут 
публікувалися твори Т. Шевченка, 
відгуки на три видання його ««Коб^ 
заря» і «Тризну», на «Народні 
оповідання» Марка Вовчка, рецен¬ 
зії на альманах «Хата» та журн. 
«Основа» тощо. «С.» підтримував 
заходи укр. інтелігенції щодо ор¬ 
ганізації недільних шкіл, навчання 
укр. мовою в нар. школах та ви¬ 
дання підручників і науково-попу¬ 
лярної л-ри рідною мовою, висту¬ 
пав за розвиток укр. л-ри і куль¬ 
тури. В ідеологічній боротьбі на 
поч. 60-х рр. на Україні велику 
роль відіграли опубліковані 1861 в 
«С.» статті М. Чернишевського 
«Національна безтактність», «На¬ 
родна безтолковість», а також стат¬ 
ті І. Панаєва, О. Пипіна, М. Доб¬ 
ролюбова та ін. У червні 1866 «С.» 
було закрито царським урядом. 

В. В. Яременко. 
СОВ’ЯЧІ, справжні сови (Зігі^і- 
сіае) — родина птахів ряду сово¬ 
подібних. Довж. тіла 17—74 см, 
маса від 50 г до 4,5 кг. Голова ве¬ 
лика з округлим лицьовим диском. 
133 види (28 родів), поширені май¬ 
же по всій земній кулі. В СРСР — 
17 видів (11 родів), у т. ч. в УРСР 
— 12 видів (з 9 родів), серед яких 
вухата сова, сіра сова, пугач, 
сич і сплюшка, болотяна сова 
(Азіо Паттеиз) — гніздяться по¬ 
всюдно. Пугач, сичик-горобець 
(Оіаисісііит раззегіпит) та сич во¬ 
лохатий (Ае^оііиз £ипегеиз) як рід¬ 
кісні види включені до Червоної 
книги Української РСР. 

В. М. Зубаровський. 

согдіАна, Согд, Согуд — давня 
область у бас. річок Зеравшану 
і Кашкадар’ї (на тер. сучас. Тад¬ 
жицької РСР і Узбецької РСР). 
У 7—6 ст. до н. е. в С. сформува¬ 
лося рабовласницьке суспільство 
і виникло одне з найдавніших у 
Серед. Азії держ. утворення. В 
6—4 ст. до н. е. С. входила до 
складу держави Ахеменідів. У 4 
ст. до н. е. її загарбали війська 
Александра Македонського. В кін. 
4 ст. до н. е. С. належала державі 
Селевкідів. У З ст. до н. е. ввійшла 
до складу Греко-Бактрійського 
царства, а в перших століттях 
н. е.— до складу Кушанського 
царства. В кін. 4—5 ст. С. була 
під владою ефталітів. З 6 ст., 
коли С. становила частину Тюрк¬ 

ського каганату, тут почали розви¬ 
ватися феод, відносини. В кін. 
7 — на поч. 8 ст. С. завоювали 
араби. З 4 до 8 ст. на тер. С. існу¬ 
вали автономні князівства (най¬ 
важливіше — Самаркандське). 
Самобутня культура С. відігравала 
важливу роль у формуванні куль¬ 
тури ахеменідського Ірану і Греко- 
Бактрійського царства, згодом 
вплинула на розвиток феод, куль¬ 
тури таджиків і узбеків. 
СОГДГИЦІ, согди — давня сх.- 
іран. народність Середньої Азії 
і Казахстану, що населяла з сере¬ 
дини 1-го тис. до н. е. Согдіану. 
Основою С. були кочові й осілі 
племена саків. С.— один з етніч¬ 
них компонентів при формуванні 
таджицької і узб. народностей. 
СОГОЯН Фрідріх Мкртичович 
(н. 2.x 1936, м. Ленінакан) — 
вірм. рад. скульптор, засл. худож¬ 
ник Вірм. РСР (з 1980), засл. ді¬ 
яч мист. УРСР (з 1981!). У 1961 
закінчив Єреванський художньо- 
театр. ін-т. Твори: «Робітник» 
(1967), «Каменяр з Артика» (1970), 
«Портрет батька» (1976); пам’ятни¬ 
ки С. Шаумяну в Єревані (1970), 
чекістам Москви (1977); монумен¬ 
тальні композиції — «Мислителі 
Давнього Сходу» на фасаді музею 
заснування м. Самарканда (1971— 
74), «Герої форсування Дніпра» в 
меморіальному комплексі «Укра¬ 
їнський державний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941— 
45 рр.» у Києві (1975—81). 
СбДА — загальна технічна назва 
карбонатів натрію. Розрізняють: 
кальциновану С. МагСОз; криста¬ 
лічну С. КааСОз • ІОН2О; питну, 
або харчову (гідрокарбонат нат¬ 
рію) КаНСОз; каустичну С. МаОН 
(тех. назва натрію гідроксиду). 
У природі С. є у вигляді покладів 
термонатриту МагСОз • Н2О та 
натрону Ма2СОз • ІОН2О, у ропі 
деяких озер (трона 

Ка2СОз МаНСОз • 2Н2О), 
в різних лужних мінеральних во¬ 
дах та ін. Найбільше практич¬ 
не значення має кальцинована 
С. Добувають її переважно аміач¬ 
ним методом (спосіб Сольве). За 
цим методом концентрований роз¬ 
чин НаСІ насичують МНз та СО2. 
При певних умовах з розчину 
виділяється НаНСОз за схемою 
НаСІ -Ь МНз -Ь СО2 + Н2О ±5 
±5 НаНСОз -Ь НН4С1. Одержаний 
НаНСОз прожарюють (кальцину¬ 
ють): 2НаНСОз = НазСОз -Ь 
-Ь СО2 + Н2О. У чистому вигляді 
Ма2СОз — білий кристалічний по¬ 
рошок; густина 2530 кг/м^; ґпл 
853® С. При сполученні НазСОз з 
водою утворюються різні гідрати. 
Водний розчин МагСОз виявляє 
сильнолужну реакцію. Питну С. 
добувають або очишенням від до¬ 
мішок одержаного МаНСОз, або 
діянням СО2 на розчин МазСОз 
(карбонізація). Чистий КаНСОз — 
білий кристалічний порошок; густ. 
2200 кг/м®; водний розчин його 
виявляє слабколужну реакцію. В 
УРСР великі содові з-ди є в Дон¬ 
басі (див. Содова промисловість). 
С. широко застосовують у різних 
галузях нар. г-ва. Кальциновану 
С. використовують у хім., мета¬ 
лургійній, текст., паперовій про¬ 
мисловості та ін., питну С.—у хар¬ 
човій промисловості, медицині. 
Так, у медицині питну С. 

СОДА 

О. о. Созінов. 

Ф. М. Согоян. Портрет 
дружини. Камінь. 1971. 

Содник високий) 
1 — загальний вигляд 
рослини; 
2 — гілочка з плодами; 
3 — насінина. 

19' 



292 
СОДАЛІТ 

П. П. Сокальськвй. 

Сокаль. В. Шестопа- 
лець. Посудина для 
олії. Глина, гравіруван¬ 
ня, підполив’яний роз¬ 
пис. 19 ст. 

Сойка. 

застосовують при нежитю, кон’¬ 
юнктивітах, стоматитах, ларингітах 
тощо для промивання, полоскання, 
інгаляцій. При підвищеній кислот¬ 
ності шлункового соку, виразковій 
хворобі шлунка та дванадцяти¬ 
палої кишки для приймання все¬ 
редину використовують С. в по¬ 
рошках, таблетках і розчинах; 
при інфекціях, інтоксикаціях, за¬ 
хворюваннях нирок, наркозі, в 
післяопераційний період — для 
приймання всередину або для 
внутрішньовенного введення. 
СОДАЛГТ (від сода і грец. — 
камінь) — мінерал класу силіка¬ 
тів. Nа8С12 [АІ5і04]б. 
Сингонія кубічна. Густ. 2,3. Твер¬ 
дість 5,5. Колір рожевий, жовтий, 
синій, зелений, сірий. Блиск скля¬ 
ний. С.— породоутворюючий міне¬ 
рал лужних ефузивних гірських 
порід і сієнітів. У Рад. Союзі 
С. є в РРФСР (у нефелінових сіє¬ 
нітах Польського п-ова, на Уралі, 
в СаянахХ у Тадж. РСР, на Укра¬ 
їні (в Приазов’ї); за рубежем — в 
Італії та Румунії. С. одержують 
також штучно. Використовують йо¬ 
го як виробне каміння. 
С(ЗДДІ (Зобсіу) Фредерік (2ЛХ 
1877, Істборн — 22.IX 1956, Брай- 
тон) — англ. радіохімік, член Лон¬ 
дон. королівського т-ва (з 1910), 
іноз. чл.-кор. АН СРСР (з 1924). 
У 1898 закінчив Оксфордський 
ун-т. Наук, праці присвячені радіо¬ 
активності, хімії ізотопів, атом¬ 
ній та ядерній фізиці, історії фі¬ 
зики. Разом з Е. Резерфордом роз¬ 
робив теорію радіоактивного роз¬ 
паду і сформулював закон радіо¬ 
активних перетворень. Разом з 
У. Рамзаєм довів утворення гелію 
при розпаді радію і радону. Не¬ 
залежно від амер. вченого К. Фа- 
янса (1887—1975) встановив пра¬ 
вило зміщення, за яким при альфа- 
розпаді відбувається зміщення но¬ 
вого елемента у періодичній систе¬ 
мі елементів на два номери вліво, 
а при бета-розпаді — на один но¬ 
мер вправо. Запровадив поняття 
про ізотопи тощо. Нобелівська 
премія, 1921. 
С(ЗДНИК (Зиаесіа) — рід рослин 
родини лободових. Однорічні тра¬ 
ви, рідше півкущі. Листки м’я¬ 
систі, вузькі. Квітки дрібні, дво¬ 
статеві, зібрані клубочками в пазу¬ 
хах приквіткових листочків. Бл. 
100 видів, пошир, по всій земній 
кулі, крім Антарктиди. В СРСР — 
27 видів (більшість росте в пустель¬ 
них обл., на солончаках, по морсь¬ 
ких узбережжях), в т. ч. в УРСР — 
6; з них найпошир. С. простертий 
(5. ргозігаіа) та С. високий (5. 
аіііззіта). У золі багатьох видів С. 
міститься сода і поташ. Іл. с. 291. 
СбДОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ — 
галузь ХІМ. Промисловості, що ви¬ 
робляє кальциновану соду 
(КагСОз), бікарбонат натрію (Ка 
НСОз), каустичну соду (МаОН), 
а також побічні продукти содово¬ 
го виробництва — хлористий каль¬ 
цій, хлористий амоній та ін. (див. 
Сода). Продукцію С. п. широко 
використовують у скляній, ХІМ. 

пром-сті, кольоровій металургії, 
в целюлозно-паперовій, харч, пром- 
сті та ін. галузях. Осн. сировиною 
для вироби, продукції С. п. є ку¬ 
хонна сіль і карбонатна сировина 
(крейда, вапняки). Перший содо¬ 
вий з-д у Росії споруджено 1864 

в Сибіру, поблизу Барнаула. Як 
самостійна галузь пром. вироби. 
С. п. в Росії склалася в кінці 19 ст. 
Великого розвитку набула С. п. 
в країні за роки Рад. влади. Було 
значно розширено й реконструйо¬ 
вано старі підприємства, збудова¬ 
но новий содовий з-д у Стерліта- 
маку (Башк. АРСР) — найбіль¬ 
ший у країні. У 1981 в СРСР було 
вироблено кальцинованої соди 4860 
тис. т, каустичної соди — 2757 
тис. т (1940 — відповідно 509 тис. 
т, 175 тис. т; 1960—1793 тис. т, 
704 тис. т). 
На Україні перший содовий з-д 
введено в дію 1892 в с. Верхньому 
(тепер Лисичанський содовий з-д 
ім. В. І. Леніна). В 1898 було збу¬ 
довано содовий завод у м. Сло¬ 
в’янську (тепер Донецька обл.). 
В 1941 в м. Слов’янську було спо¬ 
руджено другий содовий з-д. У 
1948 обидва з-ди об’єднано в Сло¬ 
в’янський содовий комбінат (те¬ 
пер слов’янське виробниче об’єд¬ 
нання чХімпром»). У 1966 почато 
спорудження Кримського содово¬ 
го 3-ду (м. Красноперекопськ); 
1975 одержано першу продукцію — 
кальциновану соду. В 1981 в рес¬ 
публіці було вироолено кальцино¬ 
ваної соди 1166 тис. т, каустичної 
соди — 391,8 тис. т (1940 — від¬ 
повідно 413 тис. т, 77,6 тис. т; 
1960 — 773 тис. т, 104,4 тис. т). 
Наук, дослідження з питань роз¬ 
витку С. п. на Україні прово¬ 
дить Держ. н.-д. і проектний ін-т 
основної хімії в Харкові. 

Г. В. Самойлов. 
СОДбКУ (від япон. со — пацюк 
і доку — отрзгга) — інфекційна 
хвороба людини, спричинювана спі¬ 
рилою (ЗрігіПит шіпог). В СРСР 
зустрічається як поодинокі захво¬ 
рювання. Джерелом інфекції є пе¬ 
реважно пацюки, рідше — коти, 
собаки, білки, куниці, лисиці. Лю¬ 
дина захворює, якщо її укусить 
заргіжена тварина. Інкубаційний 
період 10—14 днів. Захворюван¬ 
ня починається раптово з підвищен¬ 
ня температури, а потім темпера¬ 
тура різко падає, з’являється го¬ 
ловний біль, біль у м’язах, збіль¬ 
шуються лімфатичні вузли. На 
місці укусу утворюється болюча 
припухлість, шкіра червоніє, з’яв¬ 
ляється папульозна або плямиста 
висипка. Перебіг хвороби присту- 
поподібний. Після 2—З приступів 
розвиваються артрити, запален¬ 
ня слизових оболонок рота та 
очей. Лікування; антибіо¬ 
тики і новарсенол. 
СОДСЗМ І ГОМбРРА — давньо- 
палестинські міста, зруйновані зем¬ 
летрусом. За біблійною легендою, 
ця катастрофа була нібито карою 
жителям цих міст за їхню розбе¬ 
щеність. Звідси вислови «содом», 
«содом і гоморра», що означа¬ 
ють розбещеність, а також хаос, 
безладдя. 
СОЖ — ліва притока Дніпра. 
Тече територією Смоленської обл. 
РРФСР, Могильов, і Гом. облас¬ 
тей БРСР, у пониззі — по межі 
БРСР і УРСР (Черніг. обл.). 
Довж. 648 км, площа бас. 42,1 
тис. км^. Бере початок на Смолен¬ 
ській височині, нижче має рівнин¬ 
ний характер; заплава подекуди 
заболочена. Живлення мішане, пе¬ 
реважно снігове. Під час весняної 
повені рівень води підвищується 

до 7,5 м. У верхів’ї шлюзований. 
Судноплавний на 373 км від гир¬ 
ла. Сплавний. На С.— м. Гомель. 
СбЗІНОВ Олексій Олексійович 
(н. 26. IV 1930, с. Єржово, тепер 
Рибницького р-ну Молдавської 
РСР) — укр. радянський селекціо¬ 
нер і генетик, акад. АН УРСР 
(з 1978), акад. ВАСГНІЛ (з 1978). 
Член КПРС з 1958. В 1954 закін¬ 
чив Одеський с.-г. ін-т. З 1954 пра¬ 
цює у Всесоюзному селекційно- 
генетичному ін-ті в Одесі (з 1962 
— зав. лабораторією, з 1966 — 
заст. директора, з 1971 — директор 
і зав. відділом). Віце-президент 
ВАСГНІЛ (з 1978), директор Ін-ту 
загальної генетики АН СРСР з 
1981. Осн. праці з селекції, гене¬ 
тики і рослинознавства, провів до¬ 
слідження по поліпшенню якості 
зерна пшениці і ін. зернових куль¬ 
тур; ряд праць С. відкривають 
можливості для селекціонерів ціле¬ 
спрямовано конструювати геноти¬ 
пи з заданими властивостями. 
Один із авторів семи сортів озимої 
пшениці (Одеська напівкарликова. 
Одеська 66 та ін.), ярого ячменю і 
люцерни. Віце-президент Всесоюз¬ 
ного і президент Укр. т-ва генети¬ 
ків і селекціонерів (з 1975). Наго¬ 
роджений орденом Леніна, ін. ор¬ 
денами, медалями. Портрет с. 291. 
ССЗїЧ Олег Владиславович [12 
(25).ХІІ 1915, с. Андріївка, тепер 
с. Желябовка Нижньогірського 
р-ну Крим. обл.— 29.IX 1975, 
Харків] — рад. машинобудівник, 
інженер-механік. Член КПРС з 
1945. Трудову діяльність почав 
1930 робітником ковальського цеху 
Першотравневого з-ду с.-г. машин 
(м. Бердянськ). В 1934 закінчив 
Бердянський індустріальний тех¬ 
нікум, 1950 — Саратовський авто- 
мошльно-дорожній ін-т. З 1950 — 
гол. інженер, 1955—60 — директор 
Харків, восьмого держ. підшип¬ 
никового з-ду, 1960—65 — голова 
Харків, раднаргоспу, 1965—75 — 
директор Харків, з-ду транспорт¬ 
ного машинобудування ім. В. О. 
Малишева. Делегат XXII—XXIV 
з’їздів КПРС. Делегат XXII— 
XXIV з’їздів Компартії України. 
На XXII і ХХПІ з’їздах Компартії 
України обирався членом ЦК. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
б—7-го скликань. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. в. В. Пікіна. 
С(ЗЙКА (Оаггиіиз) — рід птахів 
род. воронових. В СРСР, у т. ч. 
в УРСР, один вид — сойка 
(О. біапсіагіиз), довж. тіла бл. 
34 см, маса до 200 г. Оперення 
рудувато-сіре, голова білувата з 
темними смугами і невеликим чуб¬ 
ком червонуватого відтінку. На 
крилах по яскраво-голубій плямі 
(«дзеркало»), хвіст чорний. Поши¬ 
рена в лісах Євразії і Пн. Африки. 
В УРСР — осілий птах Полісся, 
Лісостепу і Карпат. Гнізда мос¬ 
тить на деревах, іноді серед кущів. 
Кладка в кінці квітня — на почат¬ 
ку травня з 5—7, іноді до 10 яєць, 
насиджують самка і самець 16— 
17 днів. Всеїдна, живиться кома¬ 
хами, жолудями, ягодами, іноді 
мишовидними гризунами, ящірка¬ 
ми, пташенятами. Викопні рештки 
відомі з пізнього пліоцену. 
сокАль — місто Львівської 
обл. УРСР, райцентр. Розташова¬ 
ний на р. Бузі, за 2 км від заліз- 
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нич. ст. Сокаль. Вперше згадуєть¬ 
ся 1411 як місто Белзького князів¬ 
ства. В 1424 С. надано магде¬ 
бурзьке право. Після 1-го поділу 
Польщі (1772) С. в складі Сх. Га¬ 
личини загарбала Австрія (з 1867— 
Австро-Угорщина). В 1919 С. під¬ 
пав під владу бурж.-поміщицької 
Польщі. З 1923 тут діяв підпільний 
міський осередок КПЗУ, з 1925 — 
повітовий. У 1939 С. у складі Зх. 
України возз’єднано з УРСР. З 
цього самого року С.— місто. У С. 
— хім, волокна та залізобетонних 
виробів з-ди, заводоуправління це¬ 
гельних з-дів, філіал Червоноград- 
ського панчішного об’єднання, ком¬ 
бінат побутового обслуговування, 
будинок побуту. Профес.-тех. уч- 
ще, 7 заг.-осв., музична і спорт, 
школи; 6 лік. закладів, у т. ч. 
лікарня. Будинок культури, кіно¬ 
театр, З бібліотеки. Серед архіт. 
пам’яток — ансамбль монастиря 
бернардинців: костьол в стилі Від¬ 
родження, стіни і башти 16 ст., 
келії 17 ст.; Миколаївська церква 
16 ст.; монастир бригідок 17 ст. в 
стилі барокко, Михайлівська церк¬ 
ва (1778—1835). В С. в 19 ст. жив 
і працював укр. нар. майстер кера¬ 
міки В. Шестопалець, який виго¬ 
товляв і розписував кольоровими 
глинами і поливами посуд. 
СОКАЛЬСЬКИЙ Володимир Іва¬ 
нович [псевд. — Дон Дієз; 24.IV 
(б.У) 1863, Гейдельберг, Німеччи¬ 
на — 1919, Севастополь] — 
український композитор і муз. 
критик. Син І. П. Сокальського. 
У 1885 закінчив юрид. ф-т Хар¬ 
ків. ун-ту. Гри на фортепіано нав¬ 
чався у Харків, муз. уч-щі Росій¬ 
ського муз. т-ва, історію і теорію 
музики вивчав самостійно. Висту¬ 
пав у концертах як піаніст і дири¬ 
гент. Автор дит. опери «Ріпка» 
(1900, за мотивами нар. казки), 
симфонії соль-мінор (1892, побу¬ 
дована на укр. мелосі), понад 20 
романсів, фп. п’єс, пісень, хорів. 
СОКАЛЬСЬКИЙ Іван Петрович 
(ІЗ.У 1830, Харків — 12.У 1896) — 
укр. бурж. економіст, статистик. 
Закінчив Харків, ун-т (1850). З 
1858 — професор, завідував кафед¬ 
рою політ, економії і статистики 
Харків, ун-ту, вів іугрс історії 
екон. шкіл. У 1862—65 перебував 
у наук, відрядженні в країнах 
Зх. Європи — Великобританії, 
Голландії, Бельгії, Франції. Піс¬ 
ля повернення редагував щомісяч¬ 
ник Харків, губернського статис¬ 
тичного к-ту «Статистический лис¬ 
ток», був організатором одноден¬ 
них переписів у Харкові — 1866, 
1873 і 1879. Досліджував кустар¬ 
не вироби, на Слобідській Украї¬ 
ні. В 1872 захистив докторську 
дисертацію в Київ, ун-ті. Осн. пра¬ 
ці: «Англо-саксонська сільська гро¬ 
мада», «Реформа на черзі» (при¬ 
свячена питанням грош. обігу, 
обстоював біметалізм). 
СОКАлЬСЬКИЙ Петро Петрович 
[14(26).ІХ 1832, Харків — 2 (14). 
IV 1887, Одеса] — укр. компози¬ 
тор, муз.-громадський діяч і фоль¬ 
клорист. Брат І. П. Сокальського. 
V 1852 закінчив природничий ф-т 
Харків, ун-ту. В 1857—58 працю¬ 
вав у рос. консульстві в Нью- 
Йорку. В 1858 оселився в Одесі, 
співробітничав у газ. «Одесский 
вестник», брав участь у роботі 
Філармонічного т-ва- В 1861—63, 

живучи в Петербурзі, виступав у 
пресі як муз. критик, в 1864 ор¬ 
ганізував у Одесі Т-во любителів 
музики (згодом Одес. відділення 
Рос. муз. т-ва), виступав у пресі, 
читав публічні лекції. Обстоював 
ідеї реалізму й народності в мис¬ 
тецтві. Твори: опери — «Мазепа» 
(1859), «Майська ніч» (1863), «Об¬ 
лога Дубна» (1878); кантата «Бен¬ 
кет Петра Великого» (1859), балада 
«Слухай», бл. 40 п’єс для форте¬ 
піано; понад 40 романсів (серед 
яких на слова Т. Шевченка «Утоп¬ 
тала стежечку», «Полюбила моло¬ 
дого козака дівчина», «Єсть на 
світі доля»), зб. «Малоросійські і 
білоруські пісні» (вид. 1903) та ін. 
Те.: Руська народна музика, російсь¬ 
ка і українська, в Гї будові мелодичній 
і ритмічній і відмінності її від основ 
сучасної гармонічної музики. К., 
1959; Вибрані статті та рецензії. К., 
1977. 
Літ.: Каришева Т. Петро Сокальсь- 
кий. К., 1978. ^ Т. В. Шеффер. 
СОКАЛЬСЬКИИ РАЙСЗН — на 
Пн. Львів, обл. УРСР. Утворений 
1939. Площа 1,6 тис. км^. Нас. 
99,8 тис. чол. (1982). У районі — 
105 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих 4 міським, селищній та 
31 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — м. Сокаль. Пн. частина 
району лежить у межах Волинсь¬ 
кої височини, пд.— у межах Ма¬ 
лого Полісся. Корисні копалини: 
кам. вугілля, торф, цегельні гли¬ 
ни, пісок. Річки — Буг з прит. 
Солокія, Рота. Грунти в основно¬ 
му сірі опідзолені, дерново-підзо¬ 
листі у комплексі з дерновими кар¬ 
бонатними і тор)фово-болотні. Ліси 
(дуб, сосна, граб, клен, вільха, 
осика, береза) займають 34,6 тис. 
га. Найбільші пром. підприємства: 
сокальські з-ди хім. волокна, за¬ 
водоуправління цегельних з-дів, 
філіал Червоноградського панчіш¬ 
ного об’єднання, Великомостівська 
ф-ка галантерейно-побутових ви¬ 
робів. Комбінат побутового обслу¬ 
говування (Сокаль). Спеціалізація 
с. г. району — землеробство буря¬ 
ківничо-зернового, тваринництво 
м’ясо-мол. напрямів. Площа с.-г. 
угідь 1981 становила 106,5 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 73,8 тис. га, 
сіножаті й пасовища — 32,1 тис. 
га. Гол. культури: озима та яра 
пшениця, цукр. буряки, картопля, 
овочеві. Скотарство, свинарство, 
птахівництво. В С. р.— 27 колгос¬ 
пів, З радгоспи, птахофабрика, 
райсільгосптехніка з виробничим 
відділенням, райсільгоспхімія. За¬ 
лізничні станції: Белз, Гірник, Со¬ 
каль, Сілець-Завоне, Червоноград, 
Угнів, Ульвове. Автомоб. шляхів— 
600 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 345 км. У районі — З про- 
фес.-тех. училища (Сокаль, Белз, 
Угнів), 60 заг.-осв., 2 муз. і спор¬ 
тивна школи; 64 лік. заклади, у 
т. ч. З лікарні. 90 клубних уста¬ 
нов, 4 кінотеатри, 90 кіноуста¬ 
новок, 87 бібліотек. У с. Тудорко- 
вичах (тепер с. Федорівці С. р.) 
народився укр. композитор В. Г. 
Матюк, у с. Скоморохах — укр. 
рад. математик Й. 3. Штокало. 
В Скоморохах створено музей і 
встановлено пам’ятник героям-при- 
кордонникам 13-ї застави, які на 
поч. Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 під командуванням О. В. Ло- 
патіна 11 діб обороняли кордон 
від нім.-фашист, загарбників. У 

С. р. видається газ. «Вперед» 
(з 1940). М. Д. Гамерський. 
СОКЙРИНСЬКИИ ПАРК —твір 
укр. садово-паркової архітектури 
поч. 19 ст. Розташований в с. Со- 
киринцях (тепер Срібнянського 
р-ну Черніг. обл.). Створений на 
базі вікового лісу в кол. маєтку 
Галагана садівником Бістерфель- 
дом. Пл. бл. 600 га. Належить до 
типу пейзажних парків (див. Са¬ 
дово-паркове мистецтво). Компо¬ 
зицію С. п. в осн. складають гол. 

СОКИРКИ 

алея, палац (у стилі класицизму, 
увінчаний декоративним куполом, 
з портиками на фасадах, з’єдна¬ 
ними переходами з флігелями), та 
глибока перспектива пейзажу, що 
відкривається за палацом і за¬ 
вершується водною поверхнею 
ставу (пл. 10 га). З береговою лі¬ 
нією ставу майстерно пов’язане 
планування доріг. Рослинність С. 
п.— листяні та в невеликій Кіль¬ 
кості хвойні дерева. Сокиринський 
палац, ротонда та комплекс споруд 
біля входу до парку збудовані 
1826—29 арх. П. Дубровським. 
Іл. див. також до ст. Дубровський 
П. А., т. З, с. 490. 
Літ.: Косаревський І. О. Сокиринсь¬ 
кий парк. К., 1961. 

СОКЙРКЙ (Сопзоіісіа) — рід 
рослин з родини жовтецевих. Од¬ 
норічні трави з розгалуженими 

План Сокиринського 
парку (складено 1958): 

1 — під’їзна алея; 
2 — вхід; 
3 — головна алея; 
4 — площа перед 
палацом; 

5 — палац; 
6 —центральна поляна; 
7 — оранжерея; 
8 — альтанка; 
9 — готичний міст; 

10 — красний міст: 
11 — гребля; 
12 — колодязь; 
13 — службові будівлі; 
14 — велика поляна; 
15 — ставок. 
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...... 

Ії'-Ґ^' 

в. К. Сокирко. 

Чехословацька мелаль, 
вручена учасникам бо¬ 
їв за село Соколове. 

Сокирки польові: 
1 — нижня частина 
рослини; 
2 — квітка; 
5 — насінина. 

стеблами і .глибоко двічі- або три- 
чіперисторозсіченими листками. 
Квітки неправильні, витягнені у 
довгу шпорку; пелюстка одна, теж 
з шпоркою; фіолетово-синь зрід¬ 
ка рожеві або білуваті, зіорані у 
волотевидні суцвіття. Плід — ли¬ 
стянка. До 100 видів, пошир, в 
Європі, Серед. Азії, Зх. Сибіру 
і Пн. Америці. В СРСР — близько 
15 видів, з них в УРСР — 5. Рос- 
т)ггь по степових і кам’янистих схи¬ 
лах, на полях, при дорогах. Най¬ 
поширеніші — С. польові (С. аг- 
уеп5І5), засмічують посіви хлібних 
злаків; мають інсектицидні вла¬ 
стивості, отруйні (особливо насін¬ 
ня), містять алкалоїди дельфіній, 
дельсонін та ін. Використовують 
як обволікаючий, протицинготний 
засіб. Виведено багато декоратив¬ 
них сортів. М. М. Грисюк. 
СОКЙРКО Володимир Костянти¬ 
нович [н. 2 (14).1 1892, с. Білогород- 
ка, тепер Ізяславського р-ну 
Хмельн. обл.] — укр. рад. актор, 
нар. арт. УРСР (з 1945). Творчу 
діяльність почав 1910 в Одес. 
театрі мініатюр, пізніше працю¬ 
вав в укр. трупі Д. А. Гайдамаки, 
Театрі ім. І. Франка (1921—31, 
з 1926 — в Києві), Харківському 
театрі революції (1931—41), Хар¬ 
ків. укр. драм, театрі ім. Т. Г. 
Шевченка (1941—43), Чернів. ук¬ 
раїнському муз.-драм, театрі іме¬ 
ні О. Кобилянської (1944—76). Се^ 
ред ролей — Микола Задорожний 
(чУкрадене щастя» Франка), Іво- 
ника Федорчук (чЗемля» за О. 
Кобилянською), Мамай (чДума 
про Британку» Яновського), Єгор 
Буличов (чЄгор Буличов та інші» 
М. Горького), Отелло (одноймен¬ 
на трагедія Шекспіра). Знявся 
у кінофільмах чМірабо», чНад 
Черемошем», чЗемля». Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. Л. І. Барабан. 
сокирЛни — місто Чернів. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Сокирянці 
(прит. Дністра), за З км від заліз- 
нич. ст. Сокиряни. Вперше зга¬ 
дуються 1666 під назвою Секуря- 
ни. Входили до Молдавського 
князівства. В 1812 С. в складі 
Бесарабії приєднано до Росії. В 
1905—08 в С. діяла організація 
РСДРП. Рад. владу проголошено 
в січні 1918. З листопада 1918 по 
1940 були окуповані буржуазною 
Румунією. З 1944 мають сучас. наз¬ 
ву. З 1966 С.— місто. У С.— пиво- 
безалкогольних напоїв, сиророб¬ 
ний заводи, райсільгосптехніка 
з спец, виробничим відділенням, 
райсільгоспхімія, кам. кар’єр, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. 
В місті — сільське професійно-тех¬ 
нічне уч-ще, 4 заг.-осв., музична 
та художня школи, лікарня, по¬ 
ліклініка, Будинок культури, З 
клуби, кінотеатр, 9 бібліотек, 
історико-краєзнавчий музей. 

СОКИР^НСЬКИЙ РАЙбН — на 
Сх. Чернів. обл. УРСР. Утворений 
1940. Площа 0,7 тис. км^. Нас. 
61,2 тис. чол. (1982). У районі — 
ЗО населених пунктів, підпорядко¬ 
ваних міській, селищній та 19 
сільс. Радам нар. деп)ггатів. Центр 
— м. Сокиряни. Поверхня райо¬ 
ну — хвиляста рівнина. Корисні 
копалини; вапняки, глини, піски. 
Найбільша річка — Дністер (на 

пн. і пн.-сх. межі району). Грунти 
світло-сірі, сірі, темно-сірі опід- 
золені та чорноземні. Лежить у 
лісостеповій зоні. Ліси (граб, луб, 
клен, липа, ясен, акація) займають 
14 тис. га. Найбільші промислові 
підприємства: сокирянські пиво- 
безалкогольних напоїв та сиророб¬ 
ний заводи, Романковецький 
консервний завод. Комбінат по¬ 
бутового обслуговування (Сокиря¬ 
ни), 4 будинки побуту. У земле¬ 
робстві переважає вирощування 

зернових (озима пшениця, ячмінь, 
кукурудза), цукр. буряків, овоче¬ 
вих культур; садівництво. Тварин¬ 
ництво м’ясо-мол. напряму (ско¬ 
тарство, свинарство, вівчарство). 
Площа с.-г. угідь 1981 становила 
39,5 тис. га, у т. ч. орні землі — 
31,2 тис. га. У С. р.—; 17 радгоспів, 
райсільгосптехніка зі спец, вироб¬ 
ничим відділенням, райсільгосп¬ 
хімія. Залізничні станції: Сокиря¬ 
ни, Романківці, Васкауци, Дніс¬ 
тер. Автомоб. шляхів — 309 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 
285 км. У районі — сільс. профес.- 
тех. уч-ще, філіал Всесоюзного 
заочного енергобуд. технікуму 
(смт Новодністровськ), 26 заг.- 
осв., З муз. та художня школи; 
36 лік. закладів, у т. ч. 4 лікарні. 
17 будинків культури, 16 клубів, 
2 кінотеатри, 27 кіноустановок, 
40 б-к, історико-краєзнавчий му¬ 
зей. Архіт. пам’ятки: в с. Білоу- 
сівці — церква і дзвіниця (дере¬ 
в’яні, 17 ст.); поблизу с. Лома- 
чинців — залишки давньорус. фор¬ 
теці (12—13 ст.); у с. Молодо- 
вому — пам’ятка епохи палеоліту, 
найдавніше поселення людини на 
тер. Рад. Союзу. У С. р. видається 
газ. чДністрові зорі» (з 1944). 

В. Й. Ткаченко. 
Сокіл (Раїсо) — рід хижих пта¬ 
хів род. соколових ряду соколопо¬ 
дібних. Довж. тіла до 60 см, маса 
до 2 кг, іноді більше. Крила довгі 
гострі, хвіст вузький, відносно 
довгий, лапи не оперені, наддзьо¬ 
бок з характерним зубцем. Політ 
швидкий, з частими помахами 
крил. Населяють різноманітні, пе¬ 
реважно відкриті, ландшафти. Яй¬ 
ця відкладають на уступах скель, в 
старі гнізда ін. птахів на високих 
деревах тощо. Кладку з З—5 яєць 
у травні — червні насиджує сам¬ 
ка ол. місяця. Понад ЗО видів, по¬ 
ширених майже всесвітньо. В 
СРСР — 12 видів, у т. ч. в УРСР — 
8, серед них балабан, боривітер, 
кібчик, сапсан, чеглик та ін. Ба¬ 
лабан та сапсан включені до Чер¬ 
воної книги УРСР. 

СбКІЛ — скеляста гора в сх. час¬ 
тині Південного берега Криму, 
поблизу м. Судака. С.— давній 
кораловий риф, складений вапня¬ 
ками. Схили круто обриваються 
до моря, утворюючи місцями стрім¬ 
кі скелі. Багато осипищ. Вершина 
і частково схили вкриті релікто¬ 
вим лісом з ялівцю високого, сос¬ 
ни Станкевича, дуба пухнастого. 
Ландшафтно-бот. заказник. 

. р. В. Єна. 
СОКГЛЬСЬКА ПОРОДА ов£ць 
— довгохудохвсхя-і грубововні вів- 
ЦІ смушково-молочного напряму. 
Назва походить від с. Правобе¬ 
режної Сокілки Кобеляцького ра¬ 
йону Полтав. обл. Порода сформу¬ 
валася в 17 ст. шляхом народної 
селекції та добору місцевих овець, 
що мали сірий смушок. В удоско¬ 
наленні породи використовувались 
каракульської породи вівці. Со- 
кільські вівці мають суху, щіль¬ 
ну конституцію, витривалі, висо¬ 
копродуктивні. Масть сіра (80%) 
і чорна (20%). Оси. продукція 
С. п. о.— смушки, що їх одержу¬ 
ють від забитих ягнят у віці 1—З 
дні. Смушки переважно сірі з бла¬ 
китним чи стальним відтінками, 
іноді чорні. Жива маса баранів 
60—70 кг, вівцематок 42—46 кг. 
Настриг вовни від баранів З—4 кг, 
від маток — 2—2,5 кг. Вовна груба, 
сіра, має великі хвилясті косиці, 
з неї виготовляють грубе сукно, 
валянки. Плодючість 115—135 яг¬ 
нят на 100 вівцематок. Молочність 
60—75 кг і більше молока за 4—5 
міс. лактації. Розводять С. п. о. 
в Полтав. і Дніпроп. областях 
УРСР. Д. К. Міхновський. 

Вівця сокЬіьської породи. 

СОКОВЙТІ КОРМЙ — рослинні 
корми з високим вмістом води 
(70—95%). До С. к. належать 
зелені корми (напр., трава пасо¬ 
вищ), коренеплоди (буряк, брук¬ 
ва, морква), бульбоплоди (картоп¬ 
ля, топінамбур, батат), плоди баш¬ 
танних культур (кормові гарбузи, 
кавуни, кабачки), гичка корене¬ 
бульбоплодів, силосовані корми 
{силос, сінаж). С. к. містять всі 
необхідні для тварин поживні 
речовини і вітаміни, добре поїда¬ 
ються всіма с.-г. тваринами, спри¬ 
яють підвищенню молочної продук¬ 
тивності. Згодовуються в осн. у 
сирому вигляді. До С. к. іноді 
відносять також картопляну м'яз¬ 
гу і буряковий жом. Див. також 
Зелений конвейєр. 
СОКОВОГО зять МИХАЙЛО 
(р. н. невід.— п. 18.1 1770, містеч¬ 
ко Кодня, тепер село Житомирсь¬ 
кого району Житомир, обл.)— укр. 
бандурист. Учасник Коліївщини. 
Супроводив гайдамаків у похо¬ 
дах, піснями й грою на бандурі 
піднімав бойовий дух повстанців. 
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За це його, як і В. Варченка та 
П. Скрягу, за вироком польсько- 
шляхетського суду було страчено. 
Літ.: К. Ф. У. О. Коденская книга 
и три бандуриста. «Киевская старина>, 
1882, т. 2, № 4; Лавров Ф. І. Кобзарі. 
К., 1980. М. П. Полотай. 
соколЄнко Василь Іванович 
(н. 17.1 1922, с. Петриківка, тепер 
смт Царичанського р-ну Дніпроп. 
обл.) — укр. рад. майстер декора¬ 
тивного розпису, засл. майстер 
нар. творчості УРСР (з 1981). В 

став його як новий метод в селек¬ 
ції кукурудзи. Створив (1932) і 
впровадив у вироби, перші вітчиз¬ 
няні гібриди кукурудзи чПерве- 
нець» і чУспіх». Автор і співавтор 
18 гібридів і 4 сортів кукурудзи. 
С.— член Рад. комітету захисту 
Миру (з 1966). Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1961; 
Ленінська премія, 1963. 
СОКОЛСЗВ Борис Сергійович 
[н. 27.ІІІ (9.IV) 1914, м. Вишній 

морфології й екології тварин ім. 
О. М. Сєверцова АН СРСР. Пре¬ 
зидент Всесоюзного теріологічного 
т-ва (з 1973). Праці присвячені 
екологічній морфології хребетних, 
проблемам біогеоценологіі та біо¬ 
сфери, гідробіоніці, екології та 
систематиці. Досліджував адаптив¬ 
ний характер шкірних покривів і 
особливості поведінки тварин, 
зумовлені запаховими сигналами. 
Нагороджений орденом Лені¬ 
на і орденом Трудового Черво- 

СОКОЛОВ 

щ Волочок, тепер Калінін. обл. ного Прапора. Премія їм. О. М. 
,РРФСР] — рад. геолог і палеон- Сєверцова АН СРСР, 1975. 

і? толог, акад. АН СРСР (з 1968), СОКОЛСЗВ Дмитро Іванович 
іноз. член АН ЧССР (з 1982). За- [1788, Петербург — 19.ХІ (1.ХІІ) 
кінчивши Ленінгр. ун-т, працював 1852, там же] — рос. геолог, член 
викладачем Ленінгр. (1937—41 і Петерб. АН (з 1839). У 1805 закін- 
1945—58) і Новосиб. (з 1960) ун-тів. чив Гірничий кадетський корпус 
У 1958—75 — зав. відділом Ін-ту у Петербурзі (з 1833 — Гірничий 

І 
, -у- ; 

І- 

геології і геофізики Сибірського ін-т), викладав у ньому до 1841, 
'■ ■ ■ і/' відділення АН СРСР. 3 1977 — одночасно (1822—44) — професор . '■* 

зав. лабораторією Палеонтологіч- Петерб. ун-ту. Керував роботами 
Г 

V У-Т 

ч>. ного ін-ту АН СРСР. 3 1974 — пре- по геол. зніманню гірничих окру- 
зидент Всесоюзного палеонтологіч- гів Уралу, був ініціатором скла- 
ного т-ва, 3 1975 — академік-секре- дання зведених геол. карт, зокре- 
тар Відділення геології, геофізики ма Донбасу. Послідовно обсто- : 
і геохімії АН СРСР, 3 1980 — пре- ював ідею еволюції Землі й орга- 

в. І. Соколенко. Посудини для сип¬ 
ких продуктів. Дерево, розпис. 1976. 

1941 закінчив Петриківську шко¬ 
лу декоративного розпису, де нав¬ 
чався у Т. Пати. З 1970 працює 
на петриківській ф-ці худож. ви¬ 
робів «Дружба». Серед творів — 
панно: «Лампочка Ілліча» (1954), 
«Жовтень» (1967), «Леніну — 100» 
(1970); підлаковий розпис виробів 
з дерева: ложки, сільнички, пред¬ 
мети й набори кухонного начиння 
(всі — 1975—80). Працює в галу¬ 
зі плаката («Із святом 1 Трав¬ 
ня», 1960). Твори зберігаються 
в ДМУНДМ у Києві та інших му¬ 
зеях. 
СОКОЛСЗВ Борис Матвійович 
[8 (20).ІУ 1889, Ніжин, тепер Чер- 
ніг. обл.— ЗО.УП 1930, Москва] 
— рос. рад. фольклорист і етно¬ 
граф. Брат Ю. М. Соколова. 
Закінчив Моск. ун-т (1911). Пра¬ 
цював у вузах Москви (1911—19), 
з 1919 — професор Саратов, ун-ту. 
В 1925—ЗО був директором Музею 
народів СРСР у Москві. Осн. пра¬ 
ці: «Поезія села» (1926, у співавт. 
з Ю. Соколовим), «Екскурси в 
сферу поетики російського фоль¬ 
клору» (1926), «Російський фоль¬ 
клор» (в. 1—2, 1929—32), «Дослі¬ 
дження поетики народних пісень» 
(опубл. 1977) та ін. Разом з Ю. Со¬ 
коловим зібрав великий фольклор¬ 
ний матеріал, опублікований у зб. 
<Казки і пісні Білозерського краю» 
(1915), «Онезькі билини» (1948) 
тощо. С. В. Мтианич. 
СОКОЛОВ Борис Павлович [н. 
ЗІ.УІІІ (12.ІХ) 1897, Харків] — 
укр. рад. агроном-селекціонер, 
акад. ВАСГНІЛ (з 1956), Герой 
Соціалістичної Праці (1972). В 
1923 закінчив Харків, с.-г. ін-т. 
Наукову роботу розпочав 1924 на 
Дніпропетровській (тепер Синель- 
никівська) селекційно-дослідній 
станції, де організував першу в 
СРСР лабораторію селекції куку¬ 
рудзи. З 1930 завідує відділом 
селекції і насінництва кукурудзи 
Укр. н.-д. ін-ту зернового г-ва 
(з 1956 Всесоюзний н.-д. ін-т ку¬ 
курудзи). С. вперше в СРСР на 
широкому матеріалі перевірив 
ефективність гетерозису і викори¬ 

зидент Міжнар. палеонтологічної 
асоціації. Осн. праці — з страти¬ 
графії, палеогеографії, історії роз¬ 
витку органічного світу, зокрема 
палеозойських коралів, та біосфе¬ 
ри докембрію. Золота медаль 
ім. О. П. Карпінського АН СРСР 
(1980). Нагороджений двома орде¬ 
нами Леніна, ій. орденами. Ленін¬ 
ська премія, 1967. В. М. Палій. 
СОКОЛОВ Віктор Вікторович 
(н. 17.IV 1919, с. Табурище, тепер 
у складі м. Світловодська Кіро- 
вогр. обл.) — укр. рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1946. Працював 
робітником у Донбасі, журналіс¬ 
том. В 1958—66 — голова прав¬ 
ління Донецької організації СПУ, 
згодом — гол. редактор журн. 
<Донбас>. Автор поетичних збірок 
«Весна» (1949), «Роботящими ру¬ 
ками» (1955), «Тобі» (1958), «Три¬ 
воги серця» (1965), «Любиі» 
(1969), «Ода бульдозеру» (1975) 
та ін., віршованої повісті «На бере¬ 
гах Ішиму» (1956), роману у вір¬ 
шах «Моє серце в Донбасі» (1960), 
нарисів, документальних повістей 
та ін. Нагороджений орденом «Знак 
Пошани», медалями. 
Те : Черемховий цвіт. К., 1978. 
СОКОЛСЗВ Володимир Євгено¬ 
вич (н. 1.ІІ 1928, Москва) — рад. 
зоолог, акад. АН СРСР (з 1974). 
Член КПРС з 1956. Закінчив Моск. 
ун-т (1950), в якому і працював 
(з 1956) на кафедрі зоології хре¬ 
бетних тварин (з 1966 — профе¬ 
сор). З 1967 — директор і зав. 
лабораторією Ін-ту еволюційної 

І. І. Соколов. Сім’я за вечерею. Гра¬ 
вюра Є. Гогенфельдена. 1861.^ За ав¬ 
торським малюнком 50-х років 19 ст. 

. іуі-- -- ■ .-..і/'' 

^ ^ 

нізмів, активно виступав проти Б. П. Соколов. 
катастрофізму. Осн. праці — з 
геології, мінералогії та палеонто¬ 
логії. С.— автор підручників з 
геології і мінералогії. 
СОКОЛСЗВ Іван Захарович (10.V 
1928, м. Чугуїв, тепер Харків, 
обл. — 1.x 1982, Кисловодськ, по¬ 
хований у Києві) — партійний 
діяч УРСР. Член КПРС з 1952. 
В 1956 закінчив Всесоюзний 
заочний політех. інститут. Тру¬ 
дову діяльність почав 1943. З 
1946 навчався в Харків, маш.- 
буд. технікумі. Працював поміч¬ 
ником майстра, майстром, нач. 
термічного цеху Харків, трактор¬ 
ного з-ду ім. С. Орджонікідзе. . г 
З 1954 — заст. секретаря, секретар 
парткому цього з-ду. З 1961 — пер- ^ " с 
ший секретар Орджонікідзевсько- 
го райкому Компартії України 
м. Харкова, з 1963 — другий се¬ 
кретар, з 1972 — перший секретар 
Харків, обкому партії. З 1976 — 
другий секретар ЦК Компартії ‘ 
України. З 1976 — член ЦК КПРС. 
З 1966 — кандидат у члени ЦК, 
з 1972 — член ЦК Компартії Ук¬ 
раїни. З 1973 — кандидат у члени 
Політбюро ЦК, з 1976 — член По- 
літбюро ЦК Компартії України. 
Депзггат Верховної Ради СРСР 9— 
10-го скликань. Деп)ггат Верховної 
Ради УРСР 7—10-го скликань, 
член Президії Верховної Ради 
УРСР. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. 
СОКОЛ(ЗВ Іван Іванович (10.VI 
1823, Астрахань — 12.XI 1910, 
Харків) — російський живописець. 
У 1846 — 55 навчався в петер¬ 
бурзькій АМ; її академік— з 1857 
(професор— з 1864). Постійно жи¬ 
вучи в Петербурзі, часто бував на 
Україні. Твори: «Кобзар», «Пе¬ 
резва» (обидва — 1857), «Збирання 
вишень у поміщицькому садку на 
Україні» (1858), «З базару» (1859), 
«Прощання косаря», (1859?), «Во¬ 
рожіння на вінках», «Сцена 
біля хати». Викривальною силою 
відзначається твір С. «Прово¬ 
ди рекрутів» (1860). С. був зна¬ 
йомий з Т. Шевченком, який 1859 
виконав офорт за його твором 

В. Є. Соколов. 
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С. Л. Соколов 

Ю. М. Соколов. 

Петро Петрович Соко¬ 
лов. Потрава. 60 —70-і 
роки 19 ст. ДРМ у 
Ленінграді. 

-«Приятелі» (1858). Л. Жемчужни- 
ков за малюнком С. вигравірував 
для альбому ^Живописная Ук- 
раина> 17 офортів («Дівчата Пол¬ 
тавської губернії», «Козак з містеч¬ 
ка Вереміївки»). Твори С. зберіга¬ 
ються в ДТГ в Москві, ДРМ у Ле¬ 
нінграді, ДМУ ОМ у Києві, Київ, 
музеї Т. Г. Шевченка, Харків, 
худож. музеї. Останні роки прожи¬ 
вав у Харкові, був віце-президен¬ 
том Харків, т-ва любителів красних 
мистецтв. 
Літ.: Говдя П. І. Іван Соколов. К., 
1980. 
СОКОЛ(5В Микола Олександро¬ 
вич (н. 1903) — рос. рад. графік 
і живописець. Див. Кукринікси. 
соколсЗв Микола Олексійович 
[З (15).Х 1856, Петербург — 2 або 
З (15 або 16). II 1907, там же] — 
рос. геолог, чл.-кор. Петерб. АН 
(з 1905). Закінчив Петерб. ун-т 
(1879). З 1897 — старший геолог 
Геологічного комітету. Дослід¬ 
жував неогенові й палеогенові 
відклади України, обгрунтував по¬ 
діл палеогенової системи на яру¬ 
си; виділив міоценові відклади в 
долині р. Конки, висвітлив поход¬ 
ження лиманів Пд. України, опи¬ 
сав марганцеві руди околиць 
м. Нікополя. 
СОКОЛ(ЗВ Микола Олексійович 
(23.XI 1906, Смоленськ — 8.У 
1981, Київ) — рос. рад. актор і 
режисер, нар. арт. УРСР (з 1960). 
Навчався на акторському відділі 
Першої ленінгр. худож. студії. 
Працював у теа’тах Ленінграда, 
Вологди, Новосибірська («Черво¬ 
ний факел»). У 1931—54, 1957— 
67 — в Київ. рос. драм, театрі ім. 
Лесі Українки. Серед ролей — 
Кімбаєв («Страх» Афіногенова), 
Вайонен («Оптимістична трагедія» 
Вишневського). Вистави: «Юність 
Полі Вихрової» (за романом Л. 
Леонова «Російський ліс»), «Пісня 
про чорноморців» Б. Лавреньова, 
«У пущі» (вперше на рос. сцені), 
«Камінний господар» Лесі Україн¬ 
ки, «Київський зошит» В. Собка, 
«Дон Карлос» Ф. Шіллера. 

К. О. Силіна. 
СОКОЛ()В Павло Петрович [16 
(27).VI 1764, Петербург — 24. IX 
(6.Х) 1835, там же] — рос. скульп¬ 
тор, представник класицизму. У 
1785 закінчив петерб. АМ. Май¬ 
стер декоративної скульптури. Тво* 
ри: фігури грифонів на Банківсь¬ 
кому мосту та левів на Левовому 
мосту (обидва — через канал Гри- 
боєдова), сфінксів біля кол. Єги¬ 
петського мосту через Фонтанку 
(всі — 1825—26, Петербург), ста¬ 
туя для фонтана « Молочниця з роз¬ 
битим глеком» в Катерининському 
парку в м. Пушкіні (1810). 
СОКОЖЗВ Павло Петрович (1826, 
Петербург — 15.x 1905) — рос. 
художник. Син П. Ф. Соколова. 

Був вільним слухачем петерб. АМ. 
С. — один з перших ілюстраторів 
творів М. Гоголя (малюнки до по¬ 
вістей «Тарас Бульба», «(Старо¬ 
світські поміщики», «Повість про 
те, як посварилися Іван Іванович з 
Іваном Никнфоровичем»). Ілюс¬ 
трував також твори О. Грибоєдова, 
О. Пушкіна. 
СОКОЖЗВ Петро Петрович [1821, 
Петербург — 2(14). X 1899, там 
же] — рос. живописець і графік. 
Син П. Ф. Соколова. В 1840—43 
навчався в петерб. АМ, її акаде¬ 
мік з 1899. Працював переваж¬ 
но в Петербурзі та Москві, ба¬ 
гато мандрував по Росії. В 1877— 
78 — військ, кореспондент на рос.- 
тур. війні. Автор ілюстрацій, жан¬ 
рових картин і портретів. Відомий 
1 як анімаліст. Твори: «Скачки» 
(1870), «Погонич» (1872), «Полю¬ 
вання на вовка» (1873), «Потра¬ 
ва», (60— /0-і рр. 19 ст.), «Кінний 
ярмарок у м. Лебедянах» (1886); 
іл. до творів І. Тургенєва, М. 
Гоголя, М. Некрасова. Картини 
С. зберігаються в ДТГ в Моск¬ 
ві, ДРМ у Ленінграді, Одес. 
худож. музеї. Тл. див. також 
с. 298. 
Літ.: П. П. Соколов. Альбом репро- 
дукций. М., 1959. 

П. Ф. Соколов. Портрет дружини 
скульптора І. П. Віталі. Акварель. 
Перша половина 19 ст. ДТГ у Москві. 

С О К О Л О В Петро Федорович 
[1791, Москва — З (15).УІП 1848, 
с. Старий Мерчик, тепер смт 
Валківського р-ну Харківської 
обл.]— рос. живописець і графік. 
В 1800 — 10 навчався в петерб. 
АМ, її академік з 1839. Твори: 
портрети — Т. Розумовської (1817), 
М. Муравйова (1824), М. Раєвсь- 
кого (1826), Є. Бакуніної (1828), С. 
Радзівілл (1832), О. Пушкіна 
(1836) та ін. Зберігаються в ДЕ 
в Ленінграді, Київ, музеї рос. ми¬ 
стецтва та ін. зібраннях. Іл. див. 
також на окремому аркуші до ст. 
Акварель, т. 1, с. 112—113. 
Літ.: Ракова М. Петр Федорович Со¬ 
колов. М., 1952. 

СОКОЛ(5В Сергій Леонідович [н. 
18.УІ (1. VII) 1911, Євпаторія, те¬ 
пер Крим, обл.] — рад. військ, 
діяч. Маршал Рад. Союзу (1978), 
Герой Рад. Союзу (1980). Член 
КПРС з 1937. В Рад. Армії з 
1932. Учасник боїв на оз. Хасан 
(1938). Під час Великої Вітчизн. 
війни воював на Зх., Карел, фрон¬ 

тах. У 1944 командував бронетанк. 
і механізованими військами 32-ї 
армії. В 1947 закінчив Військ, ака¬ 
демію бронетанк. і механізованих 
військ, 1951 — Академію Геншта¬ 
бу. З 1947 — на відповідальних 
командних і штабних поса¬ 
дах. З 1965 — команд, військами 
Ленінгр. військ, округу. З 1967 — 
перший заст. міністра оборони 
СРСР. З 1966 — кандидат у члени 
ЦК КПРС, з 1968 — член ЦК 
КПРС. Депутат Верховної Ради 
СРСР 7—10-го скликань. Наго¬ 
роджений 2 орденами Леніна, 2 
орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
СОКОЛ(5В Федір Федорович 
[1841—1 (14).VI1909] — рос. істо¬ 
рик, філолог і епіграфіст. Профе¬ 
сор старод. історії та класичної 
філології Петерб. історико-філоло- 
гічного ін-ту (з 1870) і Петерб. 
ун-ту (з 1884). С.— засновник рос. 
епіграфічної школи. Серед його 
учнів були академіки В. В. Лати- 
шев і С. О. Жебельов. С.— автор 
значної кількості досліджень у 
галузі старод. історії (переважно 
епохи еллінізму), класичної філо¬ 
логії та епіграфіки. 
СОКОЛ(5В Юрій Дмитрович [14 
(26).У 1896, станиця Лабинська на 
Кубані (тепер м. Лабінськ Красно¬ 
дарського краю) — 2.II 1971, Ки¬ 
їв] — укр. рад. механік і матема¬ 
тик, член-кор. АН УРСР (з 1939). 
Після закінчення Київ, ун-ту (1921) 
працював в АН УРСР на н.-д. 
кафедрі математики (1921—33) та 
в Ін-ті математики АН УРСР 
(1934—71). Одночасно 1922—49 
викладав у вузах Києва. Осн. наук, 
праці — з небесної механіки, гідро¬ 
механіки, теорії диференціальних 
рівнянь, теорії фільтрації. Роз¬ 
винув теорію особливих траєкторій 
системи вільних матеріальних то¬ 
чок, запропонував метод усеред¬ 
нення функціональних поправок — 
новий ефективний метод наближе¬ 
ного розв’язування диференціаль¬ 
них та інтегральних рівнянь тощо. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
СОКОЛСЗВ Юрій Матвійович [8 
(20).IV 1889, Ніжин, тепер Черніг. 
обл.— 15.1 1941, Київ] — рос. і 
укр. рад. фольклорист і літературо¬ 
знавець, акад. АН УРСР (з 1939). 
Брат Б. М. Соколова, Закінчив 
Моск. ун-т (1911). З 1911 працював 
у серед, та вищих навч. закладах 
Москви, Саратова та ін., 1938— 
41 завідував кафедрою фольклору 
в Моск. ін-ті історії, філософії та 
л-ри (МІфЛІ). З 1939 — директор 
Ін-ту укр. фольклору АН УРСР. 

Павло Петрович Соколов, (скульп¬ 
тор). Молочниця 3 розбитим глеком. 
Бронза, граніт. 1810. Царське Село 
(тепер місто Пушкін Ленінградської 
області). 

% 
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Осн. праці: «Поезія села» (1926, 
у співавт. з Б. Соколовим), «,,Сло¬ 
во о полку Ігоревім" і народна 
творчість» (1936), «Пушкін і на¬ 
родна творчість» (1937), «Росій¬ 
ський фольклор» (1938), розвідки 
про зв’язок з фольклором твор¬ 
чості М. Лєрмонтова, М. Некрасо- 
ва, Т. Шевченка, О. Прокоф’єва 
та ін. У статті «В. Т. Наріжний» 
(1915) досліджував рос.-укр. літ. 
зв’язки. Зібраний братами Соколо¬ 
вими великий фольклорний мате¬ 
ріал опубл. у зб. «Казки і пісні 
Білозерського краю» (1915), «Оне- 
зькі билини» (194^) та ін. 
Літ.: Дей О. І. Видатні радянські 
фольклористи Юрій та Борис Соколо¬ 
ви. «Народна творчість та етнографія», 
1979, № 4. С. В. Мигианич. 
СОКОЛОВА МОГЙЛА — курган 
біля с. Ковалівки Миколаївського 
р-ну Микол, обл. Досліджений 
1974. Мав діаметр 70 м, 6,5 м 
заввишки. Містив 26 поховань епо¬ 
хи міді-бронзи, пізніх кочовиків і 
одне сарматське. Інтерес становить 
сарматське поховання під верши¬ 
ною кургану в ямі з дерев’яним 
перекриттям, у ньому було похова¬ 
но жрицю, представницю сарматсь¬ 
кої знаті. Одяг померлої прикра¬ 
шали численні золоті бляшки та 
намисто з напі в дорогоцінного ка¬ 
міння й золота; унікальне шитво 
золотими нитками виявлено на ре¬ 
штках пурпурового шовку; знайде¬ 
но золоті прикраси (намисто, сере¬ 
жки, перстень, браслети), оздобле¬ 
ні транатовими вставками, великий 
набір амулетів-оберегів, культовий 
посуд з алебастру та мармуру, 
срібні, бронзові, кам’яні, глиняні, 
дерев’яні посудини різного при¬ 
значення (деякі з них містили аро¬ 
матичні смоли), унікальні дзер¬ 
кало та «віяла», предмети туалету 
тощо. Ці знахідки дають уявлення 
про культуру сарматських племен, 
а численні привізні вироби — про 
їхні зв’язки з країнами Сх., Зх., 
Середземномор’я та античними 
державами Північного Причорно¬ 
мор'я. 
Літ.: Ковпаненко Г. Т. Сарматское 
погребение в Соколовой Могиле. В 
кн.: Скифия и Кавказ. К., 1980. 

Г. Т. Ковпаненко. 
СОКОЛОВЕ — село Готвальдів- 
ського р-ну Харків, обл. УРСР. 
Розташоване на р. Мож (прит. Сі- 
верського Дінця), за 6 км від за- 
лізнич. платформи Первомайський. 
Біля С. під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 відзначилась у бою 
8.III 1943 1-а рота 1-го Чехосло- 
вац. окремого батальйону, що діяв 
у складі рад. військ проти нім.- 
фащист. загарбників. Виконуючи 
наказ командира батальйої^ пол¬ 
ковника Л. Свободи про оборону 
С., 1-а рота під командуванням 
надпоручика О. Ярогиа, підтрима¬ 
на двома арт. батареями 25-ї 
стрілецької д-зії, перетворила С. 
на міцний вузол оборони. В ході 
бою чехословацька рота і рад. 
воїни знищили 19 танків і понад 
300 солдатів і офіцерів ворога. 
О. Яроша, що загинув у бою, було 
посмертно удостоєно звання Героя 
Рад. Союзу, а 84 чехосл. воїнів 
нагороджено орденами й медгілями 
СРСР. У С. на братській могилі 
радянських і чехословацьких воїнів 
установлено пам’ятник. У селі — 
музей радянсько-чехословацької 
дружби. Іл. с. 294. 

Літ.: Марченко О. Д. Соколове — 
символ братерства. X.. 1975. 

СОКОлЬв-СКАЛ^ Павло Петро¬ 
вич [21.УІ (З.УІІ) 1899, м. Стрєль- 
на, тепер у складі Ленінграда — 
З.УІІІ 1961, Москва] — рос. рад. 
живописець і графік, нар. худож¬ 
ник РРФСР (з 1956), дійсний член 
АМ СРСР (з 1949). Член КПРС з 
1952. В 1914—18 навчався в сту¬ 
дії І. Машкова в Москві, 1920— 
22 — у моск. ВХУТЕМАСі. Член 
АХРР з 1926, худож. керівник 
<Окон ТАСС> (1941—45). Твори: 
«Таманський похід» (1928), «Бра¬ 
ти» (1932), триптих «Щорс» (1938), 
«Краснодонці» (1948), «Поети» 
(1956), плакати. Картини зберіга¬ 
ються в ДРМ у Ленінграді, 
Центр, музеї В. І. Леніна в Мо¬ 
скві та ін. Брав участь у створен¬ 
ні панорам і діорам. З 1929 вик¬ 
ладав у різних навч. закладах (з 
1949 — професор). Держ. премія 
СРСР, 1942, 1949. Іл. с. 298. 
Літ.: Ястребов И. И. Павел Петрович 
Соколов-Скал я. М., 1959; Соколов- 
Скаля Павел Петрович. Вьіставка 
произведений. Л., 1975. 

СОКОЛСЗВСЬКА Катерина Федо¬ 
рівна [1840, хутір Паськівка, те¬ 
пер село Вовчанського району 
Харківської області — 12 (24).Х 
1883] — українська поетеса. Жи¬ 
ла в селі Гусинцях поблизу Куп’- 
янська. Разом з чоловіком за¬ 
снувала нар. школу, вчителювала 
в ній. Писати почала в 60-х рр. 
під впливом Т. Шевченка і О. Коль¬ 
цова. С.— авторка ліричних вір¬ 
шів і поем з життя укр. села (зо. 
«Зірка», 1871). Її поема «На хуто¬ 
рі» має антикріпосницьке спряму¬ 
вання. В поемі «Не так малось, 
та так склалось» показано тяжке 
життя сільської бідноти в поре- 
формений час. Писала драм, тво¬ 
ри, займалась живописом. 
СОКОЛОВСЬКА Софія Іванівна 
[парт, псевд.— Свєтлова Олена 
Кирилівна; 29.ПІ (10.ІУ) 1894 — 
26.УІП 1938] — учасниця бороть¬ 
би за владу Рад на Україні, Член 
Комуністичної партії з 1915. Н. в 
Одесі в сім’ї адвоката. Навчалася в 
Петербурзі в жіночому мед. ін-ті 
(з 1912), на Бестужевських курсах 
(з 1914); брала участь у студентсь¬ 
ких революц. виступах. У 1917 — 
член Черніг. губкому РСДРП(б) 
і губревкому, 1918 — голова Чер¬ 
ніг. Ради робітн. і солдатських де¬ 
путатів. Під час австро-німецької 
окупації України 1918 — член Чер¬ 
ніг. підпільного губкому партії, 
голова губревкому, член Київ, 
підпільїюго губкому партії, секре¬ 
тар Київ, губревкому, потім об¬ 
кому КП(б)У. Делегат І і II з’їздів 
КП(б)У. З листопада 1918 — секре¬ 
тар Одеського підпільного обкому 
КП(б)У, редактор газети <Комму- 
нист^у один з організаторів і ке¬ 
рівників Іноземної колегії^ при 
Одеському обласному комітеті 
КП(б)У. Двічі була заарештована 
білогвардійцями, здійснювала вте¬ 
чі. З кін. 1919 працювала у Викон¬ 
комі Комінтерну. З лютого 1921 — 
на парт, роботі в Москві, в апараті 
ЦКК ВКП(б) — НК РСІ СРСР. 
З 1935 — заст. директора, дирек¬ 
тор кіностудії «Мосфільм». Деле¬ 
гат XVI, XVII з’їздів, XVII парт, 
конференції ВКП(б). На XVI з’їзді 
партії була обрана членом ЦКК 
ВКП(б). в. Ю. Мельнииенко. 

соколсЗвський Василь Дани¬ 
лович [9 (21).VII 1897, с. Козлики, 
тепер ПНР — 10.V 1968, Моск¬ 
ва] — рад. військ, діяч. Маршал 
Рад. Союзу (1946), Герой Рад. 
Союзу (1945). Член КПРС з 1931. 
В Рад. Армії з 1918. Учасник гро¬ 
мадян. війни. В 1921 закінчив 
Військ, академію РСЧА. З 1921 — 
на відповідальних штабних і ко¬ 
мандних посадах у Рад. Армії. 
В 1941 — заст. нач. Генштабу. 
На поч. Великої Вітчизн. війни — 
нач. штабу, з 1943 —команд, війсь¬ 
ками Зх. фронту. В 1944 — нач. 
штабу 1-го Укр. фронту, 1945 — 
заст. команд. 1-м Білорус, фрон¬ 
том. З 1946 — Головнокоманд. Гру¬ 
пою рад. окупаційних військ і 
Головноначальствуючий рад. вій¬ 
ськової адміністрації в Німеччи¬ 
ні. В 1949—52 — перший заст. мі¬ 
ністра Збройних Сил СРСР. У 
1952—60 — нач. Генштабу — пер¬ 
ший заст. міністра оборони СРСР 
(1953—60). З 1960 — генеральний 
інспектор Групи генеральних ін¬ 
спекторів М-ва оборони СРСР. На 
XIX і XX з’їздах КПРС обирався 
членом ЦК КПРС, на ХХП і XXIII 
з’їздах КПРС — кандидатом у чле¬ 
ни ЦК. Депутат Верховної Ради 
СРСР 2—7-го скликань. Нагоро¬ 
джений 8 орденами Леніна, орде¬ 
ном Жовтневої Революції, З орде¬ 
нами Червоного Прапора, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
СОКОЛО^ВСЬКИЙ Олександр 
Олександрович (1896, м. Конотоп, 
тепер Сум. обл.— 29.УПІ 1938) — 
укр. рад. письменник. Навчався 
в Черніг. гімназії, був знайомий 
з родиною М. Коцюбинського. В 
1914 вступив до Київ, ун-ту, чер^ 
рік був засуджений на 6 років 
каторги за розповсюдження про¬ 
кламацій проти війни. Після Лют¬ 
невої революції повернувся на 
Україну, боровся проти німецько- 
кайзерівських окупантів і геть¬ 
манців. Літ. діяльність почав як 
поет: поема «Ікар» (1922), «Поема 
одного життя» (1923). Автор істор. 
романів і повістей «Перші хороб¬ 
рі» (1928), «Нова зброя» (1932), 
«Роковані на смерть» (1933), «Бун¬ 
тарі» (1934), присвячених революц. 
народництву, «Богун» (1931) — 
про події визвольної війни укр. 
народу 1648—54. 
Те.: Твори, т. 1-2. К., 1971. 

В. М. Кулаковський. 
СОКОЛСЗВСЬКИЙ Олексій Ни- 
канорович [1 (ІЗ).ПІ 1884, с. Вели¬ 
ка Бурімка, тепер Чорнобаївсько 
го р-ну Черкас, обл. — 25.IV 1959, 
Харків] — укр. рад. агрогрунто- 
знавець, акад. АН УРСР (з 1929), 
дійсний член ВАСГНІЛ (з 1935), 
засл. діяч науки УРСР (з 1945). 
В 1908 закінчив Київський ун-т, 
в 1910 — Моск. с.-г. ін-т (тепер 
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соколовський 

С. І. Соколовська. 

В. Д. Соколовський. 

Соколова могила. 
Золоті прикраси; 
1 — намисто, 
2 — намисто з грана- 
Т9ВИМИ і скляними під¬ 
вісками. 
3 — сережки з самоцві¬ 
тами. 
4 — браслет з гранато 
ними і скляними встав¬ 
ками, 
5 — перстень з грана¬ 
товими вставками; 
6 — бронзове дзеркало 
з срібного ручкою з 
позолотою. 
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о. Н. Соколовський. 

Петро Петрович Соко¬ 
лов. в готелі. Ілюстра¬ 
ція ^о роману «Мертві 
дущі> М. В. Гоголя. 
1890 — 95. Державна 
бібліотека СРСР іме¬ 
ні В. І. Леніна. Моск¬ 
ва. 

П. П. Соколов-Ска.ля. 
Загибель начдива. 1938. 
Центральний музсій 
Збройних Сил СРСР. 
Москва. 

Московська сільськогосподарська 
академія ім. К. А. Тімірязє- 
ва). З 1911 працював у лабора¬ 
торіях у Д. М. Прянишникова і 
В. Р. Вільямса, з 1924 — профе¬ 
сор, а з 1944 — директор Харків, 
с.-г. ін-ту; одночасно (з 1945) — 
зав. Лабораторією грунтознавства 
АН УРСР, директор організовано¬ 
го на її базі Укр. н.-д. ін-ту грунто¬ 
знавства (1956—59). Осн. праці С. 
стосуються фіз. властивостей грун¬ 
ту, обмінних катіонів і впливу їх 
на механічні та водні властивості 
грунту тощо. Основоположник ко- 
лоїдно-хім. технології грунтів. На¬ 
городжений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
соколоподГбні — ряд птахів; 
правильніша назва — хижі птахи. 
На Україні зустрічаються пред¬ 
ставники 3-х родин: соколові 
з 1 родом — сокіл'і яструбо- 
в і, що включає роди — ястоуб, 
орел, орлан, сип (див. Сип біло¬ 
головий), шуліка, лунь, стерв'ят- 
ник, канюк, змієїд, осоїд] скопові 
з 1 видом — скопа. 
СОКОЛІ^НСЬКИЙ Іван Опана- 
сович [25.III (6.IV) 1889, станиця 
Дінська, тепер районний центр 
Краснодар. краю — 27.XI 1960, 
Москва] — рад. учений-дефекто- 
лог, який розробляв проблеми 
сурдопедагогіки й тифлопедагогі- 
ки, професор (з 1926). Член КПРС 
з 1920. В 1908—13 навчався в Пе¬ 
тербурзькому психоневрологічно¬ 
му 1Н-ТІ, спец, освіту здобув на 
сурдопед. Маріїнських курсах у 
Петербурзі. Пед. діяльність почав 
1910 в Олександрівському (тепер 
Запоріжжя) уч-щі глухонімих. Піс¬ 
ля перемоги Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції брав активну 
участь у розвитку пед. науки на 
Україні та створенні системи осві¬ 
ти для аномальних дітей. В 1923 
в Харкові при пед. лабораторії 
дослідної станції Управління соц- 
виху організував відділ, а потім 
спец, школу-клініку сліпоглухо¬ 
німих. С.— один з організаторів 
н.-д. ін-тів педагогіки (1926) і де¬ 
фектології (1929) на Україні, го¬ 
лова респ. товариства педагогів- 
марксистів. З 1938 працював у 
Москві в н.-д. ін-ті дефектології, 
де керував лабораторією навчання 
сліпоглухонімих і водночас був ди¬ 
ректором базової школи для глу¬ 
хих дітей. Створив оригінальну 
методику навчання сліпоглухоні¬ 
мих (серед його вихованців — 
О. І. Скороходова). С.— автор 
ряду наук, праць та винаходів у 
галузі тифлотехніки. Розробив 
конструкцію читальної машини 
для сліпих. Держ. премія СРСР. 
1980 (посмертно). 
Те.: [Статті]. В кн.: Обучение и воспи- 
тание слепоглухонемьіх. М., 1962. 

М. Д. Ярмаченко. 

СОКбТРА — Група островів (най¬ 
більший — Сокотра) на Пн. Зх. 
Індійського ок. Входить до складу 
Нар. Демократичної Республіки 
Йємен. Пл. 3,6 тис. км^. Поверхня 
гориста. Вис. до 1503 м (на о. 
Сокотра). Клімат тропічний, су¬ 
хий. Пересічна т-ра січня -Ь21, 
липня -1-28®. Опадів 250—300 мм 
на рік. Напівпустельна рослин¬ 
ність, у горах—чагарникові зарос¬ 
ті, ліси. Плантації фінікової паль¬ 
ми. Розвинуте тваринництво, ри¬ 
бальство. 

СОКРАТ (2а)кратт)е; 470/469 до 
н. е., Афіни — 399 до н. е., там 
же) — давньогрец. філософ-ідеа- 
ліст. Жив в Афінах. Творів не пи¬ 
сав, свої погляди поширював в ус¬ 
них бесідах у гуртку своїх прихиль¬ 
ників {Платон, Ксенофонт та ін., 
твори яких є гол. джерелами відо¬ 
мостей про його життя й погляди). 
Творцем світу вважав божествен¬ 
ний розум, обстоював учення про 
первісну божественну доцільність 
світу (див. Телеологія). Пізнання 
природи заперечував як нечестиве 
втручання у діяння богів. Мету 
філософії вбачав у пізнанні самої 
людини, її моральних принципів. 
Звідси його теза — «пізнай самого 
себе». Осн. положенням етики С. 
є твердження про тотожність знан¬ 
ня і доброчесності. С. визнавав три 
види доброчесності: поміркова¬ 
ність, хоробрість і справедливість. 
Виходячи з цього, С. критикував 
усі форми держ. правління, якщо 
вони порушують справедливість. 
Розглядав діалектику як мистецт¬ 
во досягнення істини шляхом 
розкриття суперечностей у суджен¬ 
нях співрозмовника. Його метод 
питань, що передбачав критичне 
ставлення до догматичних твер¬ 
джень, почали називати сократів- 
ською «іронією». Був обвинуваче¬ 
ний у «безбожжі» і приречений на 
смерть (помер, прийнявши отруту). 

[в. С. Дмитриченко.\ 

СОКРАТЙЧНІ ШКСЗЛИ — загаль¬ 
на назва давньогрец. філософських 
шкіл [мегарської, елідо-еретрійсь- 
кої, платонівської (див. Академія 
платонівська), кінічної, кіренсь- 
кої], заснованих учнями та послі¬ 
довниками Сократа в 4 ст. до н. е. 
За своїм спрямуванням С. ш. неод¬ 
норідні: платонівська школа, ме- 
гарська школа та елідо-еретрійсь- 
ка школа — ідеалістичні, кініки 
та кіренська школа тяжіли до ма¬ 
теріалізму й атеїзму. С. ш. відоо- 
відно до тенденції доби еллінізму 
в центрі уваги ставили питання ети¬ 
ки, особистого щастя індивіда. 
С. ш. були виразниками пасивного 
протесту проти рабовласницької 
цивілізації, пропагували замкнен¬ 
ня людини в собі, єднання з приро¬ 
дою, не ставлячи питання про 
будь-які соціальні зміни суспіль¬ 
ства. С. ш. були провісницями за¬ 
непаду грецького рабовласницько¬ 
го суспільства. __ 

|в. С. Дмитриченко.\ 

СОКХ£Й Сахіб Сінг (15.ХІІ 1887 
— 23.x 1971) — громадський діяч 
Індії, вчений-мікробіолог, акад. 
Інд. АН. Освіту здобув у колед¬ 
жах і ун-тах Індії, Великобританії, 
СІЛА, Канади. Учасник 1-ї світової 
війни 1914—18. В 1950—52 — пом. 
ген. директора Міжнар. орг-ції 
охорони здоров’я. В 1953—58 — 
президент Асоціації наук, праців¬ 
ників Індії. З 1953 С.— віце-пре¬ 
зидент Всеіндійської Ради Миру, 
член Всесвітньої Ради Миру. Між¬ 
нар. Ленінська премія «За зміц¬ 
нення миру між народами», 1953. 
СОЛАНГНИ (від лат. зоїапит — 
паслін) — органічні речовини, які 
належать до алкалоїдів. С. знай¬ 
дено в рослинах родини пасльоно¬ 
вих (напр., у картоплі). Особливо 
багато С. в проростках та позеле¬ 
нілих бульбах картоплі. У великих 
кількостях С.— отруйні речовини. 

які спричинюють гемоліз еритро¬ 
цитів, тому позеленілу й пророслу 
картоплю, що містить багато С., 
в їжу вживати не можна. Невелика 
кількість С., що є у звичайній 
картоплі, поліпшує її смак і при 
споживанні збуджує секрецію за¬ 
лоз шлунка та перистальтику ки¬ 
шечника. 
СОЛДАТ (італ. 5о1с1а1о, від збі- 
СІО — монета, платня) — 1) Пер¬ 
вісне військ, звання (рядовий, 
єфрейтор та ін.) військовослуж¬ 
бовців і військовозобов’язаних в 
арміях більшості держав. Назва 
«солдат» з’явилась у 15 ст. в Італії 
і позначала найманих воїнів, що 
служили за платню. У Росії ця 
назва поширилася в 30-х рр. 17 ст.; 
в рос. армії з 18 ст. рекрут діста¬ 
вав звання С. після певного стро¬ 
ку служби. З 1874 рядовий склад 
називали «нижні чини», а після 
Лютневої революції 1917 знову 
почали називати С. Для воїнів 
Рад. Республіки 16.XII 1917 було 
запроваджено звання «Солдат ре¬ 
волюційної армії». Із створенням 
1918 РСЧА її рядових бійців нази¬ 
вали червоноармійцями. В липні 
1946 в Рад. Армії запроваджено 
категорію С., що включає рядових і 
єфрейторів (див. Звання військо¬ 
ві). 2) В широкому розумінні — 
воїи-ветеран. 3) Переносно 
— людина, яка присвятила себе 
якійсь справі. 
<солдАт» — нелегальна більшо¬ 
вицька газета, орган Севасто¬ 
польської військової організації 
РСДРП при Севастопольському 
к-ті РСДРП. Виходила з 25.III 
(7.IV) 1906 по лютий 1908. Випу¬ 
щено 13 номерів. Розповсюджували 
її в Криму, а також у військ, гар¬ 
нізонах Одеси, Харкова, Микола¬ 
єва та ін. міст України. Пропагу¬ 
вала ленінську політику і тактику 
3 питань революції, вела наполег¬ 
ливу роботу по згуртуванню солда¬ 
тів і матросів на боротьбу проти 
царизму. 
«СОЛДАТ» — щоденна більшо¬ 
вицька газета, орган Військ, орга¬ 
нізації при ЦК РСДРП(б)и Вихо¬ 
дила в Петрограді 13 (26).VIII — 
26.x (8.XI) 1917 замість газ. «Сол- 
датская правдам тЗі<Рабочий и сол¬ 
дата, заборонених Тимчасовим 
урядом. Вийшов 61 номер. З 27.X 
(9.XI) 1917 газета виходила під 
попередньою назвою — «Солдат- 
ская правда». 
«солдАтская жизнь» — 
більшовицька газета, орган Війсь¬ 
кової орг-ції при Катериносл. к-ті 
РСДРП(б). Вийшло два номери — 
4 (17).VI і 18.VI (1.VП) 1917. 
Газета відіїрала важливу роль у 
більшовицькій пропаганді серед 
солдатів гарнізону і військ, частин, 
розташованих поблизу Катерино¬ 
слава. Видання припинено у зв’яз¬ 
ку з передислокацією військ, що її 
провів Тимчасовий уряд, плануючи 
наступ на Пд.-Зх. фронті. 
<С0ЛДАТСКАЯ МЬІСЛЬ»—га¬ 
зета, орган полкового к-ту 49-го 
ПІХОТНОГО полку, дислокованого в 
Одесі. Виходила з 19.ПІ (1.IV) 
1917 до3(16).І 1918. Всього видано 
235 номерів. З 170 редактором 
став більшовик А. І. Бондаренко. 
Виданням газети керував Одес. к-т 
РСДРП(б). «С. м.» сприяла біль¬ 
шовизації солдат, мас в Одесі. 
Вміщувала матеріали про події в 
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Одесі, на фронтах світової війни, 
друкувала листи, офіц. матеріали, 
статті політ, характеру. Перестала 
виходити у зв’язку з виступом пол¬ 
ку з міста. 
«солдАтская прАвда> — 
щоденна більшовицька газета. Ви¬ 
давалася 1917—18 в Петрограді. 
Почала виходити 15 (28).ІУ 1917 
як орган Військ, організації при 
Петерб. к-ті РСДРП(б), з 19.У 
(1.УІ) — орган Військ. орг-ції 
при ЦК РСДРП(б). Організатором 
і ідейним натхненником «С. п.» 
був В. І. Ленін. У газеті було опуб¬ 
ліковано понад 60 його статей, 
друкувалися парт, рішення, ши¬ 
роко висвітлювалося життя армії. 
Після липневих днів 1917 Тимчасо¬ 
вий уряд заборонив газету. З липня 
по жовтень 1917 виходила під наз¬ 
вами ^Рабочий и солдатпь і ^Сол¬ 
дат». 3 27.x (9.XI) 1917 знову ви¬ 
ходила під назвою-«С. п.». З 27.ПІ 
1918 за постановою ЦК РКП(б) за¬ 
мість газ. «С. п.», «Деревенская 
бедпота» і -«Деревенская правда» 
почала виходити газ. <Беднота>. 
солдатська печЄра — карс¬ 
това печера в сх. частині масиву 
Карабі-Яйла, одна з печер крим¬ 
ських. Глиб. 500 м (найглибша на 
Україні). До глиб. 120 м являє 
собою досить широку (2 — 5 м) 
нахилену галерею, що утворилась 
у напрямі падіння верхньоюрських 
вапняків. На глиб. 120—450 м 
складається з лабіринту вузьких 
ходів, з’єднаних колодязями зав¬ 
глибшки 9—85 м. Нижче вона пере¬ 
ходить у звужену обводнену Гсіле- 
рею завдовжки 380 м, що закінчу¬ 
ється сифоном. У печері є сталак¬ 
тити, сталагміти, значні відклади 
глини. В. М. Дублянський. 
солевитривалість рос- 
лйн — здатність рослин жити в 
умовах засоленості середовища. Со¬ 
левитривалими є морські водорості 
та виїці наземні рослини — галофі¬ 
ти. На засолених грунтах біль¬ 
шість рослин терпить від нестачі 
води (фізіол. сухість), живильних 
солей та надлишку баластних со¬ 
лей, які'негативно діють на життє¬ 
діяльність рослин. Для підвищен¬ 
ня С. р. провадять передпосівну 
обробку насіння хлористим натрі¬ 
єм — при хлоридному типі засо¬ 
лення грунту, сірчанокислим маг¬ 
нієм — при сульфатному типі то¬ 
що. Внаслідок такого «загарто¬ 
вування» знижується проникність 
протоплазми для солей, підвищу¬ 
ється поріг її коагуляції солями, 
змінюється обмін речовин у рослин. 
СОЛ£НИК Карпо Трохимович 
[травень 1811, м. Лепель, тепер 
Вітеб. обл. БРСР — 7 (19).Х 1851, 
Харків] — укр. і рос. актор, один 
з^осіювоположників укр. реалістич¬ 
ного театру 1-ї пол. 19 ст. Навчався 
у Віленському ун-ті. На поч. 30-х 
рр.— суфлер Штейна 1. Ф. трупи 
(Харків), 1832 дебютував у ній як 
актор. З 1835 працював у трупі 
Л. Ю. Млотковського (Харків), 
в різний час грав у Курську, Ки- 
шиневі та ін. містах, але в основно¬ 
му його діяльність проходила на 
Україні (Харків, Одеса та ін.). 
Серед кращих ролей — Виборний, 
Возний, Чупрун (-«Наталка Пол¬ 
тавка», -«Москаль-чарівник» Кот¬ 
ляревського), Шельменко, Отецько 
(-«ІПельменка-дещцик», чШельмен- 
ко — волосний писар», «Сватання 

на Гончарівці» Квітки-Основ’я- 
ненка), Фамусов («Лихо з розу¬ 
му» Грибоєдова), Хлестаков, Осип, 
Бобчинський, Кочкарьов («Реві¬ 
зор», «Одруження» М. Гоголя), 
Блазень («Король Лір» Шекспі- 
ра). С. мав великий успіх як коме¬ 
дійний актор. Його творчість висо¬ 
ко цінували М. Щепкін, М. Го¬ 
голь, Т. Шевченко. 
Літ.: Кисіль О. Український актор 
Карпо Соленик. X., 1928; Грін А. А. 
Карпо Трохимович Соленик. К., 1963. 

М. Ф. Дібровенко. 

СОЛЕНрТД (від грец. аа)>V^^V — 
трубка і єІбод — вигляд) — довга 
(порівняно з поперечними розміра¬ 
ми) циліндрична котушка з рівно¬ 
мірно намотаних витків ізольова¬ 
ного провідника. Зови, магнітне 
поле електр. струму в С. (мал.)схо- 
же на поле постійного стрижневого 
магніту. У внутр. частині С. маг¬ 
нітне поле однорідне і спрямоване 
вздовж осі С., причому його на¬ 
прям залежить від напряму елект¬ 
ричного струму в С., а напруже¬ 
ність поля пропорційна силі стру¬ 
му та кількості витків провідника. 
С. з феромагн. осердям у внутр. 
порожнині наз. електромагнітом. 
Застосовують С. в електротехніці, 
радіотехніці тощо. 
ссЗлі — клас хімічних сполук, 
що їх розглядають як продукти 
повного або часткового заміщення 
атомів водню кислоти на метал чи 
гідроксидних груп основ та амфо¬ 
терних гідроксидів на кислотні 
залишки. Розрізняють середні, кис¬ 
лі, основні, комплексні, а також 
подвійні та мішані С. Середні 
С.— продукти повного заміщення 
атомів водню к-т на атоми металу 
або на групи атомів МН4 , ІІОг 

та ін., чи гідроксидних груп основ 
та амфотерних гідроксидів на 
кислотні залишки, напр. МаСІ, 
Саз(Р04)2, и02(К0з)2. Кислі 
С.— продукти неповного заміщен¬ 
ня атомів водню багатоосновної 
к-ти на метал, напр. МаН504, 
КаНСОз- Вони взаємодіють з лу¬ 
гами, утворюючи середні С. Ос- 
н 6 в н і С.— продукти неповно¬ 
го заміщення гідроксидних груп 
багатокислотних основ або амфо¬ 
терних гідроксидів кислотними за¬ 
лишками, напр. В і (ОН)2 МОз, 
Мд (ОН) СІ. До них відносять і 
оксосолі М82ОСІ2, ВІОС1 та інші. 
Оснбвні С. від діяння к-т пере¬ 
творюються на середні. С., утворе¬ 
ні двома металами з однією к-тою, 
наз. подвійними, напр. 
КАІ (504)2; продукти ж заміщення 
гідроксидних груп у багатокислот- 
ній основі на різні кислотні залиш¬ 
ки розглядають як м і ш а н і С., 
напр. СаСІ (ОСІ). С., до складу 
яких входить комплексний катіон, 
напр. [Си (NНз)4] 5О4, або комп¬ 
лексний аніон, напр. К[А8 (СМ)2], 
наз, к ом плексними (див. 
також Координаційні сполуки'). 
Більшість С. утворюється за реак¬ 
ціями подвійного обміну між соля¬ 
ми, реакціями нейтралізації, вза¬ 
ємодією к-т з металами тощо. За 
звичайних умов С.— тверді речо¬ 
вини, кристалічні гратки яких най¬ 
частіше побудовані з іонів. У вод¬ 
ному розчині дисоціюють (див. 
Дисоціація), утворюючи гідрато¬ 
вані іони. Розчини С. електропро¬ 
відні. Всі С., за винятком С. 

сильних к-т та сильних основ, 
при розчиненні у воді гідролізу¬ 
ються (див. Гідроліз), у природі 
є великі поклади С., що )ггворилися 
внаслідок висихання морів та со¬ 
ляних озер, — Т. 3. природні С. 
Застосовуються С. в різних галу¬ 
зях пром-сті, медицині, деякі — у 
с. г. як добрива; відіграють вели¬ 
ку роль у житті організмів. 

В. В. Григор'ева. 
СОЛІГОРСЬК — місто обласного 
підпорядкування Мін. обл. БРСР, 
райцентр. Залізнична станція. 74 
тис. ж. (1982). Виробниче об’єднан¬ 
ня «Білоруськалій»; з-ди — збір¬ 
ного залізобетону, залізобетонних 
конструкцій; ф-ки — білизняного 
трикотажу, по пошиву виробів з 
штучного хутра. Гірничохім. тех¬ 
нікум. Місто утворено 1963. 
СОЛІДАРЙЗМ (від франц. 50Іі- 
сіаіге — взаємно зобов’язаний, 
одностайний) — одна з політико- 
правових концепцій імперіалізму. 
Виник на початку 20 ст. Ідеї С. 
лежать в основі державно-право¬ 
вого вчення Л. Дюгі, праць бур¬ 
жуазного соціолога Е. Дюркгейма 
та інших бурж. учених. В праці 
«Філософія солідарності» (1902) 
Л. Буржуа — апологет С. прого¬ 
лосив, що рушійною силою сусп. 
розвитку є не класова боротьба, 
а одностайність членів суспільства. 
Вчення С. базується на реакційній, 
ідеалістичній концепції, нібито для 
капіталістичного суспільства ха¬ 
рактерні відносини солідарності 
його членів і взаємозалежність усіх 
соціальних груп. С. обстоює ідеї 
класового миру, гармонії інтересів 
праці і капіталу. Ідеї С. вико¬ 
ристовують різноманітні бурж., 
реформістські і ревізіоністські те¬ 
орії. в демагогічних цілях до С. 
звертався й фашизм. С. займає 
значне місце в політ, доктрині 
клерикалізму. Ю. /. Нипорко. 
солідарна відповідаль¬ 
ність (франц. зоїібаіге — взаєм¬ 
но зобов’язаний) — у зобов'язаль¬ 
ному праві відповідальність кіль¬ 
кох боржників перед кредитором, 
при якій кредиторові надається 
право на свій розсуд вимагати 
виконання зобов’язання у повному 
обсязі або частково від усіх борж¬ 
ників разом або від кожного з них 
окремо. Відповідно до рад. законо¬ 
давства, зокрема до ст. 174 ЦивК 
УРСІ\ С. в. настає, якщо вона 
передбачена договором або вста¬ 
новлена законом. Напр., особи, 
які спільно заподіяли шкоду, не¬ 
суть С. в. перед потерпілим (ст. 
451 ЦивК УРСР). Повне виконання 
зобов'язання одним із солідарних 
боржників звільняє ін. боржників 
від відповідальності перед креди¬ 
тором. Однак кожен з них відпо¬ 
відає перед боржником, який пов¬ 
ністю виконав солідарне зобов’я¬ 
зання і має право пред’явити до 
решти боржників зворотну вимогу 
(див. Регресний позов) про вико¬ 
нання їхньої частки зобов’язання. 
На відміну від часткової відпові¬ 
дальності, при невиконанні своєї 
частки зобов’язання одним з спів- 
боржнцків вона розподіляється 
порівну між боржником, який ви¬ 
конав солідарне зобов’язання, і 
рештою співборжників. 

, С. П. Коломацька. 
СОЛІДАРНІСТЬ (франц. зоїісіа- 
гііе) — єдність переконань і дій, 

СОЛІДАРНІСТЬ 

І. О. Соколянський. 

С#)крат. 

С* С. Сокхей. 

Соленоїд. 
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С. І. Солнцев. 

Ю. І. Содвцева. 

Соловейко звичайний. 

Солодка гола. Квітуча 
гілка рослини і коре¬ 
невища з корінням. 

взаємодопомога й підтримка, що 
грунтуються на спільнчості інте¬ 
ресів і необхідності здійснення 
спільних цілей, спільна відпові¬ 
дальність. 
Розрізняють С. національну, кла¬ 
сову, інтернаціональну, партійну 
та ін. Вимога нац. С. висувається 
на перший план у свідомості пат¬ 
ріотичних сил, коли точиться бо¬ 
ротьба проти іноземних загарбни¬ 
ків (див. Патріотизм). Прикла¬ 
дом класової С. є спільні дії між- 
нар. робітн. класу в боротьбі про¬ 
ти капіталізму, які мають інтер- 
нац. характер (див. Інтернаціона¬ 
лізм пролетарський). С. міжнар. 
робітн. класу, всієї світової про¬ 
гресивної громадськості виявля¬ 
ється, зокрема, в підтримці бороть¬ 
би за мир, проти імперіалістичної 
агресії, в Русі прихильників миру. 
Для революц. боротьби пролета¬ 
ріату поряд з класовою С. важли¬ 
ве значення має парт. С., яка пе¬ 
редбачає єдність дій не тільки все¬ 
редині кожної комуністичної і ро¬ 
бітн. партії, а й у міжнар. масшта¬ 
бі при збереженні самостійності 
кожної окремої партії. 
солідсЗл (від лат. зоїісіиз — гус¬ 
тий і оіеит — олія) — густе ма¬ 
стило, що складається з мінераль¬ 
ного масла (веретенне або машин¬ 
не) й загусника (кальцієвого ми¬ 
ла). С. поділяють на синтетичні й 
жирові. Синтетичні одер¬ 
жують загущенням масел милами 
синтетичних жирних к-т, ж и р о - 
в і — милами натуральних жирів 
(бавовняної олії, саломасу). До 
складу С. входить від 10 до 20% 
мила, а також 0,5—5,0% води, 
яка відіграє роль стабілізатора. С. 
— темно-коричнева високов’язка 
нетекуча маса з Гпл 75—90® С, у 
холодній воді практично не роз¬ 
чиняється. За фіз.-хім. властивос¬ 
тями синтетичні й жирові С. рів¬ 
ноцінні й взаємозамінні. В СРСР 
синтетичні С. становлять більш як 
99% об’єму вироби. С. Застосо¬ 
вують С. для змсіщування деталей 
і вузлів тертя механізмів і машин, 
ЯКІ працюють при т-рі від —ЗО® С 
до +80® С; для консервації меха¬ 
нізмів і захисту від корозії мета¬ 
левих виробів та ін. Останнім ча¬ 
сом замість С. використовують 
комплексні кальцієві й літієві 
мастила. в. Т. Скляр. 

СОЛІКАМСЬК — місто обласного 
підпорядкування Перм. обл. 
РРФСР, райцентр. Розташований 
на лівому березі Ками. Залізнична 
станція, пристань. 103 тис. ж. 
(1982). С. нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора 
(1980). С.— важливий центр хім. 
пром-сті СРСР. На базі Верхньо- 
камського родовища калійних 
солей працює калійний завод. 
Магнієвий з-д, целюлозно-паперо¬ 
вий комбінат та ін. підприємства. 
У С.— автодорожній та вечірній 
целюлозно-паперовий технікуми, 
мед. і пед. училища, краєзнавчий 
музей. Пам’ятки архітектури. С. 
засн. бл.^1430. 
СОЛІПСЙЗМ (від лат. зоїиз — 
один, єдиний та ірзе — сам) — 
крайня форма суб'єктивного ідеа¬ 
лізму, згідно з якою єдиною реаль¬ 
ністю є свідомість суб’єкта, його 
«Я», а об’єктивна дійсність — 
продукт свідомості. Гносеологіч¬ 
ною основою С. є абсолютизація 

відчуттів як джерела пізнання. 
Найбільшою мірою тенденція до 
С. виявилась у філософії Дж. 
Берклі, Г. Фіхте, емпіріокрити¬ 
цизму, <іманентів>. Абсурдність 
С. довів В. І. Ленін у праці <Ма- 
теріалізм і емпіріокритицизме. 
СОЛГСТ (італ. зоїізіа, від лат. зо- 
Іиз — тільки один) — 1) Викона¬ 
вець муз. твору або окремої пар¬ 
тії (соло), написаних для одного 
голосу або одного інструменту. 
2) В опері, балеті — вико¬ 
навець провідної партії або соль¬ 
ного номера. 
солітЄри — ряд безхребетних 
тварин класу стьожкових червів. 
Те самеі що й ціп'яки. 
СОЛІТЙНИ (від. лат. зоїиз — 
один, єдиний і грец. т6VОд — на¬ 
пруга) — усамітнені хвилі, що 
пружно взаємодіють одна з од¬ 
ною, тобто не змінюють своєї 
форми і швидкості. Описуються 
частинними розв’язками неліній¬ 
них хвильових рівнянь. Ці рівнян¬ 
ня відповідають процесам, які ви¬ 
вчаються в теорії плазми, кван¬ 
товій теорії поля, біофізиці то¬ 
що. С. виникають в результаті 
балансу явищ, зумовлених дис- 
п^сією хвиль і їхньою неліній- 
ністю. Поняття С. в нелінійній 
фізиці відіграє таку ж роль, як 
поняття осцилятора в лінійні^ 
фізиці. Прикладом С. є цунамп 
Послідовне спостерігання й ек¬ 
спериментальне дослідження С. 
почалися в середині 19 ст., а роз¬ 
виток теорії С.— в 60-х рр. 20 ст.; 
він пов’язаний, зокрема, з праця¬ 
ми рад. вчених О. С. Давидова, 
B. О. Марченка, П. С. Новиковощ 
Л. Д. Фаддеева. Досягнення теорії 
C. впливають на розвиток різних 
гал)[зей математики, фізики, біо¬ 
логії і техніки. 
Літ.: Давьідов А. С. Биология и кван¬ 
товая механика. К., 1979; Теория со- 
литонов. Метод обратной задами. М., 
1980; Солитоньї в действии. Пер. с 
англ. М., 1981. В. Г. Маханьков. 

СОЛІФЛІ&КЦІЯ (від лат. зоїиш— 
грунт і Гіисііо — витікання) — по¬ 
вільне переміщення перезволоже¬ 
них грунтів по схилах. Розвиваєть¬ 
ся у районах розвитку багаторіч¬ 
ної мерзлоти, місцями в областях 
сезонного промерзання внаслідок 
відтанення схилів та під дією сили 
тяжіння. Швидкість від кількох 
сантиметрів до кількох метрів на 
рік; при катастрофічних спливан¬ 
нях вона зростає. З явищем С. 
пов’язане утворення залів, на¬ 
гірних терас та ін. форм рельєфу. 
СОЛЛОП^Б Всеволод Борисович 
[н. 7 (20).УПІ 1912, с. Кудріно, те¬ 
пер Меленковського р-ну Влади¬ 
мир. обл. РРФСР] — укр. рад. 
геофізик, чл.-кор. АН УРСР (з 
1967). Член КПРС з 1948. Закін¬ 
чив Дніпроп. гірничий ін-т (1935). 
У 1948—50 — викладач Київ, ун¬ 
ту, 1952—55 — Київ, політех. ін-ту, 
1955—60 — науковий співробітник 
Ін-ту геол. наук АН УРСР. З 1960 
— зав. відділом Ін-ту геофізики 
АН УРСР. У 1960—72 — заступ¬ 
ник директора Ін-ту геофізики АН 
УРСР. Осн. праці присвячені ви¬ 
вченню глибинної будови Пд.-Сх. 
Європи, у т. ч. і тер. України, 
методом глибинного сейсмічного 
зондування. Нагороджений орде¬ 
нами Дружби народів і «Знак 
Пошани», медалями. Премія 

імені В. 1. Вернадського АН 
УРСР, 1976. Харитонов. 
СОЛНЕЧНОгСРСК — місто об¬ 
ласного підпорядкування Моск* 
обл. РРФСР, райцентр. Розташо¬ 
ваний на березі Сенезького оз. 
Залізнична ст. Подсолнечна. 51 
тис. ж. (1982). 3-ди: по вироби, 
металевої сітки, склоробний. 
Поблизу міста — зона відпочинку. 
Утворений 1928, місто — з 1938. 
С (З Л Н Ц Е В Сергій Іванович 
[1(13).X 1872, с. Терешок, тепер 
Рославльського р-ну Смол. обл.— 
13.III 1936, Москва] — рад. еко¬ 
номіст, акад. АН УРСР і акад. 
АН СРСР (з 1929). Навчався у 
Моск. ун-ті на мед. ф-ті (1895), 
1900 — 04 — в Петерб. ун-ті на 
юрид. ф-ті. З 1913 — професор 
Петерб. ун-ту. Працював у Томсь¬ 
кому ун-ті, Новоросійському ун-ті 
в Одесі, в Одеському ін-ті нар. 
г-ва. В 1929 — в Раді по вивченню 
продуктивних сил (РПС) і одно¬ 
часно заст. академіка-секретаря 
Відділення гуманітарних наук. 
Досліджував питання розподілу, 
який розглядав поза зв’язком його 
з вироби.; піддав критиці т. з. 
теорію <гармонії інтересіве праці 
та капіталу і погляди «легального 
марксиста» М. І. Туган-Баранов- 
ського. Осн. праці; «Робітничі 
бюджети у зв’язку з теорією зу¬ 
божіння» (1907), «Зароштна пла¬ 
та як проблема розподілу» (1911), 
«Суспільні класи» (1917). 
ССЛНЦЕВА Юлія Іполитівна 
[н. 25.УІІ (7.УПІ) 1901, Москва] 
— рос. та укр. рад. актриса і кі¬ 
норежисер, нар. арт. СРСР (з 
1981). Закінчила Держ. ін-т муз. 
драми у Москві (1922). З 1923 
знімалася в кіно (фільми «Аеліта», 
«Папіросниця з Моссельпрому», 
«Земля»), З 1930 працювала разом 
із О. Довженком, брала участь 
у створенні худож. фільмів — 
«Іван» (1932), «Аероград» (1935), 
«Щорс» (1939), «Мічурін» (1949), 
а також документальних — «Виз¬ 
волення» (1940), «Битва за нашу 
Радянську Україну» (1943), «Пе¬ 
ремога на Правобережній Україні» 
0945). Поставила фільми: за сце¬ 
наріями й мотивами творів Дов¬ 
женка — «Поема про море» (1958), 
«Повість полум’яних літ» (1960), 
«Зачарована Десна» (1965), «Не- 
заб)ггнє» (1967); про творчість Дов¬ 
женка — «Золоті ворота» (1969); 
серед інших фільмів — «Світ у 
трьох вимірах» (1980). Нагород¬ 
жена орденом Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
Літ.: Толченова Н. П. Юлия Солнце- 
ва. М., 1979. 
С(ЗЛНЦЕВО — місто обласного 
підпорядкування Моск. області 
РРФСР. Залізнична ст. Солнечна. 
61 тис. ж. (1982). Підприємства 
пром-сті буд. матеріалів, вироби, 
швейних виробів. Наук, та про¬ 
ектні установи. С. утворено 1971. 
С(5ЛО (італ. збіо, від лат. зоїиз — 
один, єдиний) — 1) Муз. твір 
для виконання одним голосом або 
на одному інструменті. 2) В муз.- 
сценічних, вокально-симф., хоро¬ 
вих та ін. творах великих форм — 
самостійна партія (епізод) для 
одного виконавця (співака, тан¬ 
цюриста, інструменталіста). 3) Ви¬ 
ступ одного виконавця. 
СОЛОВЕЙКО (Бизсіпіа) — рід 
птахів род. дроздових ряду го- 
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робцеподібних. Довж. тіла 14,4— 
20,5 см, маса 13,4 — 27 г. Оперен¬ 
ня переважно бурих кольорів. 
Тримається приховано в чагарни¬ 
ках, заростях лісів, садів та пар¬ 
ків. Живиться комахами. Гнізда 
мостить на землі під кущами. Клад¬ 
ка у травні з 4—7 яєць, насиджує 
самка протягом 13—14 діб. 10 ви¬ 
дів, поширених в Євразії; в СРСР 
— 7 видів, у т. ч. в УРСР — 3: 
С. південний, або захід¬ 
ний (Ь. тевагЬупсЬоз), С. зви¬ 
чайний, або східний (Ь. 
Іизсіпіа) та синьошийка, 
або варакушка (Г. зуесіса). 
Перелітні птахи, зимують у тро¬ 
піках Сх. Африки. Самці чудово 
співають (в їх співі буває до 40 
колін). Викопні рештки відомі з 
верхнього плейстоцену. 

Л. о. Бабенко. 

солов£й-розбГйник — об- 
раз напівчудовиська-напівлюдини 
в билинах. С.-р. нібито жив у лі¬ 
сах біля Чернігова, розбійницьким 
свистом і криком убивав людей. 
Варіант билини про С.-р. переклав 
укр. мовою П. Грабовський. 
СОЛОВ£ЦЬКИЙ МОНАСТЙР — 
один з найбільших православних 
монастирів Росії. Засн. в кін. 
20—30-х рр. 15 ст. на Соловецько¬ 
му острові в Білому м. Архіманд¬ 
рити в С. м. призначалися безпо¬ 
середньо царем і патріархом. З 
1765 монастир став ставропігіаль- 
ним (безпосередньо підпорядкова¬ 
ним Синодові). С. м. був екон. і 
політ. центрюм Біломорського 
краю. Мав значні зем. володін¬ 
ня, багато кріпаків. Були широко 
розвинуті промисли, торгівля. З 
16 ст.— фортеця, Зсілога якої не 
раз успішно відбивала напади лі- 
вонців і шведів (1571, 1582, 1611). 
У 1854 під час Кримської війни 
1853—56 С. м. атакували з моря 
англ. військ, кораблі. Був осеред¬ 
ком поширення християнства на 
Пн. Росії. В 50—60-х рр. 17 ст. 
став оплотом розколу. Повстання 
у С. м. 1668—76 було спрямоване 
проти церк. реформи Никона і 
набуло антифеод. характеру. Був 
також місцем заслання (з кін. 16 
до поч. 20 ст.) політ, і реліг. про¬ 
тивників рос. самодержавства і 
офіц. церкви. Зокрема, у С. м. 
відбували заслання останній ко¬ 
шовий отаман Запорізької Січі 
П. І. Калнишевський (з 1776), 
член Кирило-Мефодіївського т-ва 
Г. Л. Андрузький (з 1850) та ін. 
Значну істор. і художню цінність 
має архіт. ансамбль С. м.: фортеч¬ 
ні мури з бгіштами, трапезна з Ус¬ 
пенським собором (1552—57, май- 
ст^ Трифон), Преображенський 
со^р (1556—64), церква Благо¬ 
віщення (1596—1601), кам’яні па¬ 
лати (1615) та ін. Тепер С. м.— 
істор.-архіт. заповідник. 
СбЛОВИЧ (Зоїоуіс) Ян (н. 8.III 
1934, с. Плієшовце, тепер Серед- 
ньословацької обл. ЧССР) — сло- 
вац. драматург, засл. письменник 
ЧССР (з 1975), перший секретар 
Спілки словац. письменників. Член 
Компартії Чехословаччини з 1954. 
В п’єсах «Останній грім» (1955), 
«Сузір’я Дракона» (1958), «Руки 
для Люції» (1962), «Зовсім особ¬ 
лива ситуація, або Сміття з хати» 
ет, «Загадковий жебрак» 

, «Вежа надії» (1972), три¬ 

логії «Меридіан» (1974), «Сріб^ 
ний ,,ягуар “» (1975), «Золотий 
дощ» (1976), «Право на помилку» 
(1981) та ін. звертається до гост¬ 
рих сусп. і морально-етичних проб¬ 
лем. Ряд п’єс написано в сатирич¬ 
но-гротескній формі. П’єси С. 
йшли на сценах рад. театрів. 
Те.: Рос. перекл.— «Меридиан» 
и другие пьесьі. М., 1978. 

^ В. А. Моторний. 
СОЛОВЙбВ Веніамін Микола¬ 
йович (1798, Рязан. губ.— 1871, 
там же) — декабрист, штабс-капі¬ 
тан, барон. 
Член Товариства об'єднаних сло¬ 
в'ян (з 1825), належав до його най- 
революційнішої частини. Команду¬ 
вав ротою Черніг. полку. Один 
з організаторів і керівників Черні- 
зівського полку повстання. Після 
поразки повстання С. засудили до 
страти, яку було замінено довіч¬ 
ною каторгою. З 1827 відбував 
каторгу в Сибіру, з 1840 — на 
поселенні. В 1856 за амністією 
повернувся до Рязан. губернії. 
СОЛОВЙбВ Володимир Олек¬ 
сандрович [26.ПІ (8.IV) 1907, м. 
Суми — ЗО. І 1978, Москва] — рос. 
рад. поет, драматург. Літ. діяль¬ 
ність почав 1924 як поет. Перша 
з6. віршів — «Двадцята весна» 
(1929). Автор віршованих п’єс на 
істор. тему — «Фельдмаршал Ку- 
тузов» (1939; Держ. премія СРСР, 
1941); дилогія «Великий государ» 
(«Іван Грозний», 1945; Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1946, і «Цар Юрій», 
1966, вид. 1969), «Золота чума» 
(1952), «Денис Давидов» (1960), 
а також п’єс про сучасність «До¬ 
рога перемоги» (1948), «Небезпечна 
професія» (1958), «Мислячі, люб¬ 
лячі й одержимі» (пост. 1968). 
П’єси С. ставляться в театрах Ук¬ 
раїни (Київ, Ворошиловград). На¬ 
городжений 2 орденами «Знак 
Пошани «►. 
Те.: Великий государь.— Царь Юрий. 
— Пушкин. Драми в стихах. М., 
1972; Век ньгаешний и век минувший. 
М., 1975. „ /. М. Давидова. 
СОЛОВЙбВ Володимир Сергійо¬ 
вич [16 (28).І 1853, Москва — 
ЗІ.УІІ (ІЗ.УІП) 1900, с. Вузьке, 
тепер у складі Москви] — рос. 
філософ-ідеаліст і богослов, пуб¬ 
ліцист і поет. Син С. М. Соловйова. 
Закінчив Моск. ун-т (1873). В 
своїй об’єктивно-ідеалістичній фі¬ 
лософії відроджував ідеї неопла¬ 
тонізму, в «духовному першона- 
чалі» — бозі — вбачав основу «все¬ 
єдності» світу. За С. «всеєдність» 
(як досконалий синтез істини, доб¬ 
ра і краси) осягається лише «ці¬ 
лісним» знанням, що являє собою 
синтез містичного, раціонального 
(філос.) і емпіричного (наук.) 
знання. В суспільстві ідея «все¬ 
єдності» розкривас себе як бого- 
людський союз осіб («вільна тео¬ 
кратія»). Наприкінці життя, роз¬ 
чарувавшись у теократичній уто¬ 
пії, С. прийшов до ідеї катастро¬ 
фічного кінця історії, есхатології. 
Естетичні погляди С. мали реліг.- 
ідеалістичний характер, його есте¬ 
тика й поезія стали одним з ідей¬ 
них джерел рос. символізму. Осн. 
праці: «Криза західної філософії» 
(1874), «Філософські начала ці¬ 
лісного знання» (1877), «Критика 
абстрактних начгіл» (1877—80). 
СОЛО ВЙО В Михайло Микола¬ 
йович [17 (29).У 1886, м. Єлець, 
тепер Липецьк. обл. РРФСР — 

З.ПІ 1980, Харків] — укр. рад. 
епідеміолог, дійсний член АМН 
СРСР (з 1945), засл. діяч науки 
УРСР (з 1946). Закінчив мед. ф-т 
Моск. ун-ту (1911). В 1914—20 
працював в Одес. військ, госпіталі 
та в міській санітарній організа¬ 
ції; 1920—25 — співробітник Одес. 
мед. ін-ту. В 1925—31 працював у 
Харків, ін-ті мікробіології та епі¬ 
деміології; з 1930 — професор 
Харків, мед. ін-ту. Праці С. при¬ 
свячені різноманітним питанням 
епідеміології, імунітету й запобі¬ 
гання інфекц. хворобам (холері, 
сибірці, скарлатині, кору, дифте¬ 
рії, харчовій токсикоінфекції, ма¬ 
лярії та ін.). Нагороджений орде¬ 
ном Ленша. 
СОЛОВЙСЗВ Олександр Костян¬ 
тинович [18 (ЗО).VIII 1846, м. Лу- 
га, тепер Ленінгр. обл. — 28 V 
(9.VI) 1879, Петербург] — рос. 
революціонер-народник. У 1865— 
66 навчався в Петерб. ун-ті. В 
1867—74 працював учителем у 
Псков, губ. В 1876 увійшов до гру¬ 
пи народників-«сепаратистів», що 
примикала до т-ва «Зеллл і воля>. 
В 1877—78 вів революц. пропаган¬ 
ду серед селян Поволжя. 2 (14).IV 
1879 з власної ініціативи здійснив 
у Петербурзі замах на імп. Олек 
сандра II. Замах був невдалий, 
С. заарештували і за вироком суду 
повісили^ 
СОЛОВЙ(5В Опанас Абрамович 
[8 (21).II 1902, с. Білий Берег, тепер 
Сафоновського р-ну Смоленської 
обл.— 25.VПI 1974, м. Біла Церк¬ 
ва Київ, області] — рад. вчений 
в галузі тваринництва, доктор 
с.-г. наук (з 1950), професор 
(з 1951), засл. діяч науки УРСР 
(з 1970). У 1928 закінчив Моск. 
зоотех. ін-т. З 1928—34 працював 
на Холмогорській дослідній стан¬ 
ції, а також Київ, дослідній стан¬ 
ції тваринництва «Терезино». В 
1934—64 — у Вологодському мо¬ 
лочному ін-ті. З 1964 — зав. ка¬ 
федрою спец, зоотехнії Білоцерків¬ 
ського с.-г. ін-ту. Осн. праці з пи¬ 
тань підвищення жирномолочності 
корів та вмісту білка в молоці. 
Нагороджений 2 орденами «Знак 
Пошани», медалями. 

„ М. Н. Петренко. 
СОЛО ВЙО В Сергій Михайлович 
[5 (17).У 1820, Москва — 4 (16).Х 
1879, там же] — рос. бурж. історик 
ліберального напряму, член Пе¬ 
терб. АН (з 1872). Н. в сім’ї свя¬ 
щеника. Закінчив філос. ф-т Моск. 
ун-ту (1842). В 1847—79 — профе¬ 
сор, 1871—77 — ректор Моск. 
ун-ту. Автор праць «Історія Росії з 
найдавніших часів» (т. 1—29, 1851 
—79; останнє видання — 1959—66), 
«Історія падіння Польщі» (1863) 
та ін. С. піддав критичному аналі¬ 
зові дворянську історіографію, зо¬ 
крема багатотомну «Історію держа¬ 
ви Російської» М. М. Карамзіна. 
Був прихильником порівняльно- 
історичного методу, прагнув по- 
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казати історію як єдиний законо¬ 
мірний процес. Проте, виступаючи 
з ідеалістичних позицій, С. пере¬ 
більшував роль д-ви, яку вважав 
надкласовим органом, ідеалізував 
самодержавство, переоцінював зна¬ 
чення геогр. середовища, саме 
геогр. положенням пояснював від¬ 
мінність історії Росії від історії 
країн Зх. Європи. Критеріями ви¬ 
ділення гол. етапів рос. історії С. 
вважав характер д-ви і ступінь 
європеїзації Росії. С. в основному 
підтримував антинаук. положення 
норманської теорії про виник¬ 
нення Давньорус. д-ви. Вважав, 
що закріпачення селян було здійс¬ 
нене в загальнодерж. інтересах. 
Антифеод. виступи нар. мас роз¬ 
глядав як анархічні бунти, спря¬ 
мовані проти держ. і сусп. ладу. 
Зокрема, С. негативно оцінював 
козацтво як типового носія анар¬ 
хічної стихії. Новий період рос. 
історії С. починав з реформ Пет¬ 
ра 1. Ідеалізуючи останнього як 
виразника інтересів нар. мас, С. 
розцінював реформи поч. 18 ст. 
як революцію «зверху». Виправдо¬ 
вував усі загарбницькі дії царизму. 
В працях «Нарис історії Малоро¬ 
сії до підкорення її царю Олексію 
Михайловичу» («Отечественньїе 
записки», 1849, 2), «Гетьман 
Іван Виговський» («Отечественньїе 
записки», 1859, № 11), «Малоро¬ 
сійське козацтво до Богдана Хмель¬ 
ницького» («Современник», 1859, 
.N0 11) та ін. С. чимало уваги при¬ 
ділив Україні, хоч історію її вис¬ 
вітлював з великодержавницьких 
позицій. Поряд з правильними ха¬ 
рактеристиками глибоких соціаль¬ 
них суперечностей між козац. стар¬ 
шиною і рядовим козацтвом зро¬ 
бив ряд хибних висновків. Істор. 
концепція С. мала значний вплив 
на бурж. історіографію в Росії. 
Незважаючи на ідеалістичне пояс¬ 
нення істор. подій, праці С. збе¬ 
регли наук, і пізнавальне значення, 
насамперед завдяки наведеному 
в них багатому фактичному мате¬ 
ріалові. в. Н. Котов, 

СОЛОВЙбВ-СЄДбЙ Василь Пав¬ 
лович [справж. прізв.— Соловйов; 
12 (25).ІУ 1907, Петербург — 2.ХІІ 
1979, Ленінград] — рос. рад. ком¬ 
позитор і громадський діяч, нар. 
арт. СРСР (з 1967), Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1975). В 1936 
закінчив Ленінгр. консерваторію. 
Організатор і худож. керівник 
(1941—45) фронтового естрадного 
театру «Яструбок»; 1948—64 — го¬ 
лова правління Ленінгр. відділен¬ 
ня Спілки композиторів РРфСР. 
С.-С.— один з визначних майст¬ 
рів рад. пісні (створив понад 400, 
у т. ч. «Вечір на рейді», «Солов’ї», 
«Грай, мій баян», «Підмосковні 
вечори», «Моя рідна сторона», 
«Де ж ви тепер, друзі-однополча- 
ни»). У музиці для театру і кіно 
композитор розвивав традиції І. 
Дунаєвського. Твори: балет «В 
порт увійшла ,,Росія“» (1964); 
оперети і муз. комедії — «Вірний 
друг» (1945), «Найзаповітніше» 
(1952), «Олімпійські зірки» (1962), 
«Вісімнадцять років» (1967), «Біля 
рідного причалу» (1970); музика 
до вистав, кінофільмів [36, у 
т. ч. «Небесний тихохід» (1945), 
«Перша рукавичка» (1946), «Щао 
ливого плавання» (1949), «Максим 
Перепелиця» (1955), «Донська по¬ 

вість» (1964), «Вірінея» (1969)]. 
На укр. тему написав балет «Та¬ 
рас Бульба» (1940) та муз. комедію 
«Жив собі Шельменко» (1978). 
Нагороджений З орденами Леніна, 
орденом Червоної Зірки, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1943, 
1947. Ленінська премія, 1959. 
Літ.: Сохор А. Василий Павлович 
Соловьев-С^дой. Л., 1977; Персон Д. 
В. П. Соловьев-Седой. Л.— М., 1978. 

В. С. Мурза. 

СОЛОВЦОВ Микола Миколайо¬ 
вич [справж. прізв.— Федоров; 
З (15).У 1857, Орел — 12 (25).І 
1902, Київ] — рос. актор, режи¬ 
сер, антрепренер. Чоловік М. М. 
Глебовог. Профес. акторську ді¬ 
яльність почав 1875 в Орлі. Грав 
у різних провінційних трупах Киє¬ 
ва, Полтави, Харкова; в петерб. 
Олександринському театрі (1882— 
83), в театрі Корша в Москві 
(1887—89) та ін. У1884—91 щороку 
організовував акторські товарист¬ 
ва, з якими гастролював по Росії, 
зокрема у Києві. У 1891 С. за¬ 
снував у Києві перший стаціонар¬ 
ний рос. драм, театр (див. Театр 
<Соловцов>), який очолював до 
кінця життя. Одночасно з 1901 ут¬ 
римував антрепризу в Одесі. С. 
пропагував передовий рос. класич¬ 
ний репертуар. Серед ролей — 
Городничий («Ревізор» М. Гого¬ 
ля), Репетилов («Лихо з розуму» 
Грибоєдова), Смирнов («Ведмідь» 
Чехова; п’єсу присвячено С.), 
Тартюф («Тартюф» Мольєра). Ви¬ 
стави: «Три сестри» А. Чехова, 
«Влада темряви» Л. Толстого, 
«Візник Геншель» Гауптмана (грав 
роль Геншеля) та ін. С. перший 
запровадив у своєму театрі дешеві 
(часом і безплатні) «ранки» для 
учнів. Був одним із організаторів 
Київського літературно-арти¬ 
стичного товариства, випускав 
«Київську газету». На його запро¬ 
шення в Києві гастролювали М. 
Савіна, Ф. Шаляпін, В. Давидов, 
В. Коміссаржевська, Б. К. Коклен 
(старший), Ж. Муне-Сюллі, Т. 
Сальвіні, Е. Россі. С.— автор 
п’єс «Євлампія Раміна», «У да¬ 
лечінь». 
Літ.: Альбом посвящается деятель- 
ности Н. Н. Соловйова... К., 1902; 
Городиський М. П. Київський театр 
«Соловцов». К., 1961; Табатчикова 
Е. Н. Н. Соловцов и становление ре- 
жиссурьі в русском провинциальном 
театре. В кн.: Записки о театре. Л., 
1974. В. Г. Давидов. 

СОЛОВ’ЛНЕНКО Анатолій Бо- 
рисович (н. 25.IX 1932, Донецьк) — 
укр. рад. співак (лірико-драматич¬ 
ний тенор), нар. арт. СРСР (з 
1975). У 1954 закінчив Донец. по- 
літех. ін-т. Співу навчався у за¬ 
служеного артиста РРФСР О. 
Коробе^енка (1952—62). У 1978 
закінчив Київ, консерваторію. З 
1962 — стажист, 1965 — соліст 
Київ, театру опери та балету. В 
1963—65 стажувався в <Ла Скалам 
(Мілан). Партії: Андрій («Запо¬ 
рожець за Дунаєм» Гулака-Арте- 
мовського), Петро («Наталка Пол¬ 
тавка» Лисенка), Ленський («Єв¬ 
геній Онєгін» Чайковського), Са¬ 
мозванець («Борис Годунов» Му- 
соргського), Каварадоссі («Тоска» 
Пуччіні), Альфред, Герцог, Манрі- 
ко («Травіата», «Ріголетто», «Тру¬ 
бадур» Верді), де ^іє («Манон» 
Массне), Фауст («Фауст» Гуно), 
Едгар («Лючія ді Ламмермур» До- 

ніцетті). Співав ^У <Метрополі- 
тен-опера^ (Нью-Йорк; 1977—78). 
Виступає і як камерний співак. 
Нагороджений орденом Дружби 
народів. Ленінська премія, 1980. 
Літ.: Терещенко А. Анатолий Со- 
ловьяненко. К., 1982. 

СОЛОГУБ Віталій Олексійович 
(н. 8.УПІ 1926, м. Краматорськ, 
тепер Донец. обл.) — парт., держ. 
і профспілковий діяч УРСР. Член 
КПРС з 1947. Н. в сім’ї робітника. 
Закінчив Всесоюзний заочний по- 
літех. ін-т (1952); кандидат тех. 
наук. З 1941 — токар Іркутського 
з-ду ім. Куйбишева, з 1944— токар 
Старокраматорського маш.-буд. 
з-ду ім. Орджонікідзе. З 1946, піс¬ 
ля закінчення маш.-буд. техніку¬ 
му,— технолог цеху, конструктор, 
ст. інженер-конструктор, нач. бю¬ 
ро інструментів і пристроїв, нач. 
центр, вимірювальної лаборато¬ 
рії з-ду. З 1953 — секретар парт- 
кому, парторг ЦК КПРС на Старо- 
краматорському маш.-буд. з-ді, з 
1961 — директор з-ду. З 1963 — 
другий секретар Донец. обкому пар¬ 
тії. З 1971 — голова Укр. респуб¬ 
ліканської ради професійних спі¬ 
лок. З 1971 — кандидат у члени 
ЦК КПРС. З 1966 — кандидат у 
члени ЦК, з 1971 — член ЦК Ком¬ 
партії України, кандидат у члени 
Політбюро ЦК Компартії України. 
З 1973 — член Політбюро ЦК Ком¬ 
партії України. З 1971 — член 
Президії Верховної Ради УРСР. 
Депутат Верховної Ради СРСР 9-го 
і 10-го скликань. Депутат Верхов 
ної Ради УРСР 6—10-го скликань. 
Нагороджений орденом Жовтне¬ 
вої Революції, З орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, орденом 
Дружби народів, медалями. 
СОЛОГУБ Ірина (після одружен¬ 
ня — Сологуб-Бокконі, Бокконі; 
1885, с. Неслухів, тепер Кам’ян- 
сько-Бузького р-ну Львів, обл.— 
1972, Мілан) — укр. співачка (со¬ 
прано). Закінчила Львів, консер¬ 
ваторію (1905), удосконалювала 
спів у О. Мишуги та в Мілані. В 
1905 дебютувала у Львів, оперно¬ 
му театрі. Працювала в оперних 
театрах Італії, Польщі (1906— 
14). Серед партій — Галька («Галь¬ 
ка» Монюшка), Баттерфляй («Чіо- 
Чіо-сан» Пуччіні), Аїда («Аїда» 
Верді). Відома і як камерна 
співачка: у Львові, Відні, містах 
Італії виконувала романси М. Ли¬ 
сенка, А. Вахнянина, О. Нижан- 
ківського, укр. нар. пісні, арії 
з опер. У 1923 залишила сцену. 

П. К. Медведик. 

СОЛОГУБ Федір [справж. прізв., 
ім’я, по батькові — Тетерников 
Федір Кузьмич; 17.11 (1.ІІІ) 1863, 
Петербург — 5.ХП 1927, Ленін¬ 
град] — рос. письменник. Друку¬ 
ватися почав 1884. Належав до 
символістів старшого покоління. 
У романі «Кручений біс» (1905) 
створив образ учителя гімназії 
Передонова. За висловом В. І. Ле¬ 
ніна — це «тип учителя шпигу¬ 
на і тупиці» (Повне зібр. тв., т. 23, 
с. 127). На романі «Творима леген¬ 
да» (1907—09) позначились реакц. 
погляди С. В ньому він зводить 
наклеп на революцію і революціо¬ 
нерів. Писав вірші (зб. «Полум’яне 
коло», 1908), що відзначалися ви¬ 
сокою поетичною культурою; п’є¬ 
си, статті. Перекладач творів Т. 
Шевченка, П. Тичини. 
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Те.: Мелкий бес. М.— Л., 1933; Сти- 
хотворения. Л., 1978. 1. Т. Крук. 

СбЛОДІ — грунти западин лісо¬ 
степової та степової зон; утвори¬ 
лися з солонців і солонцюватих 
грунтів внаслідок їх вилуговуван¬ 
ня під впливом інтенсивного про¬ 
мивання їх водою. Профіль С. 
оглеєний, різко диференційований 
на горизонти: гумусово-елювіаль¬ 
ний, елювіальний, ілювіальний 
залізисто-глинистий (потужність 
до 100 см) та ілювіальний карбо¬ 
натний. Виділяють такі підтипи 
С.: типові, дернові та торф’янисті. 
На Україні С. поширені серед со¬ 
лонців Лісостепу і Південного Сте¬ 
пу на великих подох. Родючі при 
внесенні органічних добрив і 
вапнуванні грунту. Використо¬ 
вують переважно під сінокоси 
та лісові насадження. 

Н. О. Сіренко. 

СОЛбДКА, солодець (ОІусуггЬі- 
2а) — рід багаторічних трав’яни¬ 
стих рослин родини бобових. Лист¬ 
ки непарноперисті, вкриті крапко¬ 
вими залозками. Квітки лілуваті 
або жовтуваті, зібрані в китиці 
чи головчасті суцвіття. Біб одно- 
гніздий. Бл. 15 видів, пошир, у 
Середземномор’ї, Пд.-Сх. Європі, 
помір. і тропіч. обл. Азії, в Австра¬ 
лії і Америці. В СРСР — 13 видів, 
з них в УРСР — 2: С. гола і С. ще¬ 
тиниста. С. г о л а (О. йІаЬга) — 
лікарська і кормова рослина. Рос¬ 
те на солончакуватих місцях, при¬ 
морських схилах на Пд. Степу і 
в Криму. Кореневища та корені, 
що містять гліциризин, ліквіритин, 
цукри, крохмаль тощо, використо¬ 
вують в медицині, пивоварній і 
тютюновій пром-сті. Добра кормо¬ 
ва рослина. С. щетиниста 
(О. есЬіпаіа) росте на солончаку¬ 
ватих луках, по чагарниках, у 
заплавах річок, подах на Пд. Лі¬ 
состепу, в Степу і в Криму. Іл. 
с. 300. 
СОЛбДКА КАРТбПЛЯ — бага¬ 
торічна трав’яниста рослина роди¬ 
ни берізкових. Те саме, що й батат. 
СОЛОДбВИЙ Ц^КОР — вугле¬ 
вод, який належить до дисахари¬ 
дів. Те саме, що й мальтоза. 
СОЛОДУШКА (Небузагит) — 
рід рослин родини бобових. Бага¬ 
то-, рідше однорічні трави або не¬ 
високі чагарники і півкущі. Лист¬ 
ки непарноперисті. Квітки зібрані 
в пазушні китиці, рожеві, пурпу¬ 
рові, фіолетові. Біб сплюснутий, 
членистий. Бл. 150 видів, пошир, 
в Європі, Азії, Пн. Африці і Пн. 
Америці. В СРСР — понад 100 
видів, з них в УРСР — 6. Найбільш 
вивчена С. вінкова (Н. согопагі- 
ит), або іспанський еспарцет. С.— 
цінні кормові трави, зелена маса 
яких містить до 15% білків. Багато 
видів — медоноси; деякі С. виро¬ 
щують як декоративні рослини. 
Іл. с. ЗОЇ. 
срлбкія — річка в межах Поль¬ 
щі та УРСР (Львів, обл.), ліва 
притока Бугу (бас. Вісли). Довж. 
88 км, площа бас. 939 км^. Має 
рівнинний характер, долина забо¬ 
лочена. Воду С. використовують 
для зрошування культур, пасовищ. 
На річці — міста Угнів, Белз 
(УРСР). 
СОЛбМА — стебла і листя злако¬ 
вих, бобових, гречки та ін. рослин 
після обмолочування насіння. Ви¬ 
користовують як грубий об’ємистий 

корм (див. Корми). Розрізняють 
С. ярих і озимих культур, за вида¬ 
ми рослин — пшеничну, житню, 
вівсяну, горохову тощо. С. містить 
багато клітковини (38—45% ) та 
ін. важкоперетравних речовин, 
внаслідок чого має низьку пожив¬ 
ність. 1 кг С. дорівнює 0,20—0,40 
корм. од. і містить 8—ЗО г пере¬ 
травного протеїну. Перед згодо¬ 
вуванням С. ріжуть на січку, змо¬ 
чують підсоленою водою, здобрю¬ 
ють висівками, макухою, домішу¬ 
ють подрібнені коренебульбопло¬ 
ди, запарюють, застосовують хім. 
обробку. С. додають в силосну 
масу, використовують на підстил¬ 
ку сільськогосподарським тва¬ 
ринам, як сировину для виготов¬ 
лення саманної цегли, матів, ка¬ 
пелюхів, у целюлозній і паперовій 
пром-сті тощо. 
СОЛОМАРСЬКИЙ Олександр 
Іванович [ЗО.УІ (12.УП) 1897, м. 
Єйськ, тепер красно дар. краю — 
12.УІ 1980, Київ] — укр. рад. ак¬ 
тор, режисер, педагог і театр, діяч, 
нар. арт. УРСР (з 1954), нар. арт. 
Каз. РСР (з 1943). Один з провід¬ 
них діячів рад. театру для дітей. 
Сценічну діяльність почав 1922 у 
Києві. У 1924 разом з І. Дєєвою 
заснував Київський театр юного 
глядача (1924—31 — актор і ре¬ 
жисер, 1953—61 — гол. режисер). 
Працював у Донец. та Саратов. 
(1931—37) театрах юного глядача, 
був худож. керівником Новосибір¬ 
ського театру «Червоний факел» 
(1937—39), рос. драм, театру в 
Алма-Аті (1939—44), гол. режисе¬ 
ром Одес. рос. драм, театру ім. 
А. Іванова (1944—53). Серед ро¬ 
лей — Хлестаков («Ревізор» М. 
Гоголя), Сава Чалий (однойменна 
п’єса І. Карпенка-Карого), Віль- 
гельм Тель («Вільгельм Тель» Шіл- 
лера). Вистави: «Хто винен?» І. 
Карпенка-Карого, «Платон Кре¬ 
чет», «Фронт» О. Корнійчука, 
«Останні» М. Горького, «Два ве- 
ронці» У. Шекспіра та ін. Педаго¬ 
гічна діяльність в Одес. театр, 
уч-щі (1944—53), Київ, ін-ті театр, 
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого 
(1954—78). 
Те.: Шестьдесят лет в театре. К., 
1981. І. М. Давидова. 

СОЛбМЕНЦЕВ Михайло Сергі¬ 
йович [н. 25.x (7.XI) 1913, с. Єри- 
ловка, тепер Єлецького р-ну Ли- 
пецької обл.] — рад. держ. і парт, 
діяч, Герой Соціалістичної Праці 
(1973). Член КПРС з 1940. Н. 
в сім’ї селянина. З 1930 — колгосп¬ 
ник. Закінчив Ленінгр. політех. 
ін-т (1940). У 1940—54 працював 
на з-дах у Липецьку, Челябінську 
(майстер, нач. цеху, парторг ЦЇС 
партії, гол. інженер, директор 
з-ду). В 1954—57 — секретар, дру¬ 
гий секретар Челябінського обкому 
КПРС. У 1957—59 — голова Челя¬ 
бінського раднаргоспу. В 1959— 
62 — перший секретар Караган¬ 
динського обкому Компартії Ка¬ 
захстану. В 1962—64 — другий 
секретар ЦК Компартії Казахста¬ 
ну. В 1964—66 — перший секретар 
Ростовського обкому КПРС. У 
1966—71 — секретар ЦК КПРС, 
зав. відділом ЦК КПРС. З 1971 — 
голова Ради Міністрів РРФСР. 
Член ЦК КПРС з 1961. Кандидат 
у члени Політбюро ЦК КПРС з 
листопада 1971. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР 5—10-го скликань. 

Нагороджений 4 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
СОЛОМЙНА — циліндричне стеб¬ 
ло злаків з трохи здутими вузла¬ 
ми й порожнистими меживузлями. 
У деяких злаків (напр., у кукуруд¬ 
зи) меживузля заповнені паренхі¬ 
мою. Розташування провідної тка¬ 
нини рослини і механічної тканини 
рослини у периферійній частині 
стебла зумовлює більшу міцність 
С. на згин. 
СОЛбМКА — стебла льону або 
конопель, звільнені під час обмо¬ 
лоту від насіннєвих коробочок і 
суцвіть; важлива промислова си¬ 
ровина для одержання трести, 
з якої в процесі первинної пере¬ 
робки виготовляють волокно. Гол. 
якісними показниками С. льону 
і конопель є їхня довжина та тов¬ 
щина. Чим довша і тонша С., тим 
більше вона містить волокна кра¬ 
щої якості. Див. також Льоно¬ 
збиральні машини, Льономолотар¬ 
ка, Коноплезбиральні машини. 
СОЛОМбН (р. н. невід.— п. 928 
до н. е.) — цар Ізраїльсько-Іудей¬ 
ського царства 965—928 до н. е. 
Син царя Давида і його співпра¬ 
витель 967—965 до н. е. Провів 
адм. реформи (запровадив 12 адм.- 
тер. округів), встановив тверду 
систему податків, трудової і військ, 
повинності, зміцнив армію, міжнар. 
становище д-ви. Згідно з біблій¬ 
ною традицією, С. уславився над¬ 
звичайною мудрістю. За легендою, 
С.— автор деяких книг Біблії 
(у т. ч. «Пісні пісень»). Після його 
смерті д-ва внаслідок повстання 
розпалася на Ізраїльське іщрство 
та Іудейське царство. 
СОЛОМбН Юрій Васильович 
(н. 14.11 1916, м. Веріджін, про¬ 
вінція Саскачеван, Канада) — 
діяч укр. прогресивних організа¬ 
цій у Канаді. Член Компартії Ка¬ 
нади з 1931. Не раз обирався до 
районних і провінційних керівних 
органів Компартії Канади. Член 
ЦК Компартії Канади з 1955. Го¬ 
лова провінційного комітету Ком¬ 
партії Канади в Альберті (Ед¬ 
монтон). Член виконкому Това¬ 
риства об'єднаних українських 
канадців (ТОУК). Секретар про¬ 
вінційного к-ту ТОУК в Альберті. 
Учасник 2-ї світової війни в складі 
канад. збройних сил. 

В. Л. Чорний. 

СОЛОМбНОВІ ОСТРОВЙ — 
держава на островах тієї ж назви 
в пд.-зх. частині Тихого ок. Най¬ 
більші о-ви — Гуадалканал, Мала- 
іта, Сан-Крістобаль, Санта-Іса- 
бель, Нью-Джорджія, Шуазель. 
Населення — переважно мелане¬ 
зійці (94%), а також полінезійці, 
мікронезійці, європейці і китайці. 
Офіц. мова — англійська. 
Державний лад. С. О.— конститу¬ 
ційна монархія. Входить до Спів¬ 
дружності, очолюваної Велико¬ 
британією. Глава д-ви — англ. ко¬ 
ролева, представлена ген.-губер¬ 
натором. Законодавчу владу здійс¬ 
нює однопалатний Нац. парламент, 
виконавчу — кабінет міністрів 
на чолі з прем’єр-міністром. 
Природа. Острови переважно вул¬ 
канічного походження, висотою до 
2330 м (на о. Гуадалканал). Є 
діючі вулкани. Поклади бокситів, 
нікелю, фосфоритів, золота, 
міді. Клімат субекваторіальниіі. 
дуже вологий. Пересічна річна т-ра 

М. С. 

4 

ю. в. 

СОЛОМОНОВІ 
ОСТРОВИ 

Соломарський. 

Соломенцев. 

Соломон. 
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соломос 

Герб 
Соломонових 
Островів. 

СОЛОМОНОВІ 
ОСТРОВИ 

Площа -- 
29,8 тис. км“ 

Населення — 
нонад 230 тис. чол. 
(1981, оцінка) 

Столиця — 
м. Хоніара 

від +26 до +28". Опадів від 2300 
до 7500 мм на рік. Річки короткі, 
повноводні. Поширені вічнозелені 
ліси (пальми, фікуси та ін.); у по¬ 
сушливих місцях — савшіа; на 
берегах — мангрові зарості. 
Історія. Острови відкрив 1568 ісп. 
мореплавець А. Менданья де Ней- 
ра. В 1893—1900 Великобританія 
встановила над островами свій 
протекторат. Після 2-ї світової 
війни на островах посилився рух 
за нац. незалежність. У 1976 С. О. 
здобули статус самоврядування. 
7.УП 1978 С. О. стали незалежною 
д-вою в складі Співдружності. 
Політичні партії, профспілки. 
Партія народного аль¬ 
янсу, засн. 1980. Правляча. 
Національна демокра¬ 
тична партія. Група 
незалежних. Об’єдна¬ 
на партія. Опозиційна. Н а- 
ціональна спілка робіт¬ 
ників Соломонових 
Островів, засн. 1975. Проф¬ 
спілка плантаційних 
робітників, засн. 1975. 
Господарство. Основа економіки — 
с. г., в якому створюється бл. 
60% валового нац. продукту і за¬ 
йнята більша частина населення. 
Поряд з натуральними г-вами ко¬ 
рінних жителів існують великі ка¬ 
піталістичні плантації іноземців. 
Переважає тропічне землеробство. 
Гол. культура — кокосова пальма, 
з плодів якої виробляють (тис. т, 
1978) копру — 26 та кокосову олію 
— 10,3. Вирощують також боби 
какао, прянощі, банани, ананаси, 
рис, ямс, таро, арахіс, тютюн та 
ін. Розводять свиней, велику рога¬ 
ту худобу, птицю. В лісах — заго¬ 
тівлі деревини цінних порід. Роз¬ 
вивається рибальство (вилов тун¬ 
ця та молюсків, гол. чин. на 
експорт). Пром-сть представлена 
окремими невеликими підприєм¬ 
ствами деревообробної, меблевої, 
харчосмакової (олійницької, рибо¬ 
консервної, тютюнової), джутової, 
шкіряної галузей, по вироби, аз¬ 
бесту, мила, штучних тканин. Ре¬ 
месла: різьблення на дереві, виго¬ 
товлення циновок, човнів, корзин, 
виробів з перламутру. Осн. вид 
транспорту — морський. Автошля¬ 
хів з твердим покриттям бл. 470 
км. Осн. мор. порт і міжнар. аеро¬ 
порт — Хоніара. З С. О. вивозять 
копру, деревину, пальмову олію, 
морожену рибу. Довозять продук¬ 
ти харчування, паливо, машини, 
хім. товари тощо. Гол. торг, парт¬ 
нери — Великобританія, Японія, 
Австралія. Грош. одиниця — до¬ 

лар С. О., дорівнює австралійсь¬ 
кому долару о. І. Полоса. 

Освіта. В 1970 бл. 80% населення 
становили неписьменні. Формаль¬ 
но проголошено обов’язкове і без¬ 
платне навчання дітей віком від 
7 до 15 років. Строк навчання у 
поч. школі 7 років, у середній 
— 5 (З + 2). Викладання — англ. 
мовою. Поряд з державними існу¬ 
ють приватні реліг. школи. В 
1975/76 навч. р. у поч. школах 
було 28,2 тис. учнів, у серед, навч. 
закладах — 2 тис. У 1970 засн. 
університетський центр у м. Хо- 
ніарі як відділення ун-ту країн 
пд. частини Тихого океану, що 
міститься в м. Сува на о. Фіджі; 
там же — пед. коледж (засн. 1958) 
і тех. ін-т (засн. 1969). Нац. б-ка 
в Хоніарі (засн. 1974), там же Нац. 
музей і Культур, центр. 

В. 3. Клепиков. 
Літ.: Малаховский К. В. Соломоновьі 
острова. М., 1978. 
СОЛОМОС (ХоХсоцбе) Діонісіос 
(8.ІУ 1798, о. Закінф — 21.11 
1857, о. К^кіра) — грец. поет. 
Освіту здобув в Італії. З 1818 
жив у Греції. Перша зб. «Імпрові¬ 
зації» (1822) — італ. мовою. Пер¬ 
ші строфи вірша грец. мовою 
«Гімн Свободі» (1823) з 1869 — 
нац. гімн Греції. Поеми «Ода на 
смерть Байрона» (1825), «Вільні 
в облозі» (1834—44)—про нар.- 
визвольну боротьбу грец. народу 
проти тур. поневолення. В про¬ 
зовій сатирі «Закінфянка» викри¬ 
вав антинар. суть грец. аристо¬ 
кратії. Виступав за утвердження 
нар. розмовної мови — димотики. 
Волелюбні вірші С., написані нею, 
мали значний вплив на формуван¬ 
ня нової грец. поезії. Автор поем 
італ. мовою «Грецький корабель», 
«Сапфо», «Мати гречанка». 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Співець. К., 1972; Рос. пе¬ 
ре к л.— Песнп свободьі. М., 1964. 

Т. М. Чернишова. 

СОЛОМОСИЛОСОРТЗКА — ма¬ 
шина для подрібнення соломи, сі- 
на та силосних культур в процесі 
приготування і заготівлі кормів 
для згодовування їх с.-г. тваринам. 
Див. Кормоприготувальні маши¬ 
ни, Кормозаготівельні машини. 
СОЛЕНА — річка у Дніпроп. обл. 
УРСР, ліва притока Базавлуку 
(бас. Дніпра). Довж. 56 км, площа 
бас. 684 км^. На річці споруджено 
три невеликі водосховища; ставки. 
Використовують для зрошування 
і с.-г. водопостачання. 
СОЛСНА — річка в Донец. і Дніп¬ 
роп. областях УРСР, права прито¬ 
ка Вовчої (бас. Дніпра). Довж. 81 
км, площа бас. 946 км^. Живлення 
снігове і дощове. Частково викори¬ 
стовують для зрошування. 
СОЛбНА РЕФбРМИ — соціаль- 
но-політ. перетворення, що їх 
здійснив 594—593 до н. е. політ, 
діяч Старод. Греції Солрн в Афі¬ 
нах з метою зміцнення рабовласни¬ 
цького ладу. Найважливіші С. р.: 
скасування боргового рабства; по¬ 
діл усіх громадян Афін на 4 роз¬ 
ряди відповідно до розмірів їх¬ 
нього майна і прибутків, чим визна¬ 
чалися їхні політ, права; свобода 
заповітів. Солон посилив роль 
нар. зборів (еклесії), створив нові 
органи рабовласницької демокра¬ 
тії: раду 400 (буде) і суд присяж¬ 
них (гелію). Водночас було збере¬ 
жено аристократичну раду — арео¬ 

паг. С. р. оформили держ. лад 
Афін як рабовласницького полісу, 
сприяли зміцненню рабовласниць¬ 
кої держави. Здійснення їх відбу¬ 
валося в умовах гострої соціаль¬ 
ної боротьби між демосом і родо¬ 
вою знаттю. 
СОЛЕНЕ — селище міського типу 
Дніпроп. обл. УРСР, райцентр, за 
10 км від залізнич. ст. Привільне. 
5,7 тис. ж. (1982). Засн. на поч. 18 
ст. як поселення Енгельгардтівка. 
У 80-х рр. 18 ст. село перейменова¬ 
но на Солоненьке (мало цю назву 
до кін. 19 ст.). Рад. владу встанов¬ 
лено на поч. 1918. З 1960 С.— с-ще 
міськ. типу. У С.— птахофабри¬ 
ка, цех Дніпроп. з-ду прод. това¬ 
рів, мол. з-д, міжколг. підпри¬ 
ємство по вироби, птиці, міжколг. 
об’єднання «Консерввинпром», 
будинок побуту тощо. Середня та 
музична школи, лікарня, поліклі¬ 
ніка, Будинок культури, кінотеатр, 
5 бібліотек. 
СОЛОНЕЦЬ (Заіісогпіа) — рід 
рослин родини лободових. Одно¬ 
річні трави або півкущі з члени¬ 
стими соковитими стеблами і су¬ 
противними недорозвиненими лист¬ 
ками. Квітки непоказні, здебіль¬ 
шого двостатеві, з суцільною нероз- 
діленою оцвітиною; зібрані в три- 
квіткові дихазії, що занурені в 
м’ясисту вісь колосовидного су¬ 
цвіття. Бл. зо видів, пошир, по 
всій земній кулі, крім Антарктиди; 
ростуть переважно по морських уз¬ 
бережжях, на солончакових грун¬ 
тах. В СРСР — З види, в т. ч. в 
УРСР — 1 вид: С. трав’янис¬ 
тий (5. ЬегЬасеа) вис. до 50 см, 
з зеленим, потім пурпурово-черво¬ 
ним стеблом; містить поташ\ на 
пасовищах його їдять верблюди і 
вівці; порошок з сухої рослини має 
інсектицидні властивості, 
солбний лимАн — грязьовий 
і бальнеологічний рівнинний ку¬ 
рорт степової зони УРСР в Ново¬ 
московськ. р-ні за 20 км від м. 
Дніпропетровська. Розташований 
на висоті 60—70 м над р. м., на 
березі континентального оз. Соло¬ 
ний Лиман. З південного боку до 
озера прилягає луг і великий лис¬ 
тяно-хвойний ліс. Осн. лікувальні 
засоби — мулова грязь, слабоміне- 
ралізована гідрокарбонатно-натрі- 
єва вода. Показання: захво¬ 
рювання суглобів і периферичної 
нервової системи. Функціонує ці¬ 
лий рік. 
СОЛОНЙЦІВКА — селище місь¬ 
кого типу Дергачівського р-ну 
Харків, обл. УРСР. Розташована 
на р. Уди (прит. Сіверського Дін¬ 
ця), за З км від залізнич. ст. Ку- 
ряж. 10,3 тис. ж. (1982). У С.— 
комбінати: меблевих деталей та 
залізобетонних конструкцій, ку- 
рязький з-д силікатних виробів, 
радгосп, будинок побуту. 2 заг.- 
осв. школи, мед. амбулаторія. 
Будинок культури, клуб, 2 б-ки. 
Засн. у 17 ст., с-ще міськ. типу — 
з 1938. 
СОЛОНЙЦЬКИЙ БІЙ 1596 — ви¬ 
рішальний бій в урочиші Солониця 
поблизу м. Лубен під час Наливай¬ 
ка повстання 1594—96. Після бою 
в урочиші Гострий Камінь поблизу 
Білої Церкви (поч. квітня 1596) 
осн. загони повстанців на чолі з 
С. Наливайком і Г. Лободою, 
забравши свої сім’ї, змушені були 
відійти на Лівобережну Україну. 
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До ст. Спектри оптичні. 
НА ШНАЛІ ЗАЗНАЧЕНО ДОВЖИНУ ХВИЛЬ В АНГСТРЕМАХ 
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До ст. Сонце. Схема будови Сонця; 

1 — ядро; 2 — зона променевого переносу; З — конвективна зона; 4 — фотосфера 
5 — хромосфера; 6 — спікули; 7 — активний протуберанець; 8 — корональні промені 
9 — еруптивний протуберанець; ІО — петлеподібний корональний транзієнт; Л —волокно 
12 — корональний промінь-шолом; 15 — корональна дугова система; 14 — спокійний про 
туберанець; 15 — активна область з флокулами і плямами. 

фотографії Сонця. 

1. фотосфера спокійного Сонця в білому світлі (21.УІІ 1965). 2. фото¬ 
сфера активного Сонця в білому світлі (И.УІ 1979). Видно темні плями 
і яскраві факели. 3. Сонячна пляма і грануляція в білому світлі. 
4. Протуберанець-викид у промінні водневої лінії На. 5. Сонячний 
спалах у промінні лінії На. 6. Хромосфера Сонця в промінні лінії На. 
(7.ІХ 1958). 7. Хромосфера Сонця в промінні лінії Кгза іонізованого 

кальцію (7.ІХ 1958). 8. Сонячна корона в рентгенівському промінні 
І24.УІІ 1973). Темна смуга — область корональної дірки. 9. Сонячна 
корона мінімального типу (повне сонячне затемнення ЗО.УІ 1954 в 
мінімумі активності Сонця). 10. Сонячна корона проміжного типу 
(повне сонячне затемнення ЗО.УІ 1973). 11. Сонячна корона, близька 
до максимального типу (повне сонячне затемнення 31.УІ1 1981). 
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в кін. травня 1596 польс.-шляхет. 
військо на чолі з С. Жолкевським 
відрізало шлях відступу до рос. 
кордону. Сел.-козац. повстанські 
загони спорудили в урочищі Соло- 
ниця міцно укріплений табір, в 
якому було 10 тис. чол., але боє¬ 
здатних налічувалося не більше, як 
З тис., решта — члени сімей пов¬ 
станців і поранені. С. Жолкевський 
мав бл. 5 тис. жовнірів, крім шля- 
хет. збройних загонів. 16 (26).V 
1596 почалася облога табору, що 
тривала бл. двох тижнів. С. Жол¬ 
кевський вступив у таємні перего¬ 
вори з Г. Лободою, пообіцявши 
реєстровцям амністію. Це викли¬ 
кало між реєстровими і нереєстро¬ 
вими козаками збройну сутичку, 
в якій було убито Г. Лободу. 
26.V (5.VI) польс.-шляхет. військо 
почало гарматний обстріл табору, 
готуючись 28.V (7.VI) почати ви¬ 
рішальний штурм. Але вночі проти 
28.V (7.VI) верхівка реєстровців 
по-зрадницькому схопила С. Нали¬ 
вайка, М. Шаулу та ін. керівників 
повстання і видала С. Жолкевсько- 
му. Під час переговорів польс.- 
шляхет. військо підступно напало 
на табір і вирізало кілька тисяч 
повстанців. Тільки невелика час¬ 
тина козаків прорвала оточення і 
відступила на Запоріжжя. 

П. В. Михайлина. 
СОЛОНІ ОЗЕРА, мінеральні озе¬ 
ра — озера, вода яких має під¬ 
вищену солоність (від 1%о і вище). 
При вмісті солей від 1%о до 25%о 
(інколи до 35%о) озера наз. с л а - 
бомінералізо в а н и м и, 
або солонуватими. При 
перенасиченні води солями від¬ 
буваються кристалізація їх і при¬ 
родне осідання на дно озера. За 
хім. складом виділяють озера 
карбонатні (содові), сульфатні (гір¬ 
ко-солоні) й хлоридні (солоні). 
Хім. склад води залежить від 
походження озерної улоговини, ре¬ 
жиму живлення і випаровування 
з поверхні озер. Поширені гол. 
чин. у посушливих районах. С. о. 
здебільшого виповнюють безстічні 
улоговини або являють собою від- 
членовані від моря затоки і лима¬ 
ни. В СРСР С. о. багато на Прикас¬ 
пійській низовині (Ельтон, Бас¬ 
кунчак), у пд. частині Зх. Сибіру, 
на Пд. України, зокрема Одеські 
лимани, Сасик та ін. С. о. мають 
велике госп. значення, з них добу¬ 
вають кухонну сіль, соду, міра¬ 
біліт, сполуки брому, йоду, калію, 
магнію, бору тощо. Грязі та ропу 
С. о. широко використовують для 
лікування. 
СОЛОНЦГ — група засолених 
грунтів, що утворилися з солонча- 

Солотвин. Пам’ятник воїнам-визволи- 
телям, які загинули під час Великої 
Вітчизняної війни 1941—45. Скульп¬ 
тор А. Лендьєл. 1967. 

кгв. Поширені в лісостеповій, сте¬ 
повій та напівпустельній зонах; на 
Україні — це терасові райони се¬ 
реднього Придніпров’я, а також 
понижені місця Керченського пів¬ 
острова та Причорноморської ни¬ 
зовини. Профіль С. диференційо¬ 
ваний на такі горизонти: гумусово- 
елювіальний (надсолонцевий), ілю¬ 
віальний, або гумусово-ілювіаль¬ 
ний (солонцевий), перехідний до 
породи (підсолонцевий). За вміс¬ 
том обмінного натрію в процентах 
від загальної місткості вбирання в 
солонцевому горизонті виділяють 
С. з дуже малим вмістом (до 10% ), 
низьким (10—25% ), середнім (25— 
40%) і високим (більше 40% ). С. 
мають несприятливі агрофізичні 
властивості. Корінне поліпшення 
С. досягається гіпсуванням грун¬ 
ту, внесенням органічних добрив 
тощо. Н. О. Сіренко. 
СОЛОНЦЮВАТІ ГРУНТЙ — 
грунти, ЩО містять В складі уві¬ 
браних основ обмінний натрій в 
менщих кількостях, ніж у солон¬ 
цях. в СРСР С. г. представлені 
солонцюватими чорноземними, 
каштановими, бурими С. г., рід¬ 
ше — солонцюватими сіроземами. 
На Україні С. г. найбільше поши¬ 
рені в пд. частині Херсон, та Запо- 
різ. обл., в Пн. Криму, в середньо¬ 
му Придніпров’ї, в Полтав. обл. 
Для поліпшення С. г. застосовують 
гіпсування грунту. 
СОЛОНЧАКИ — група засолених 
грунтів, що містять у поверхнево¬ 
му шарі більш 1% легкорозчинних 
солей. Поширені переважно у сте¬ 
повій, напівпустельній та пустель¬ 
ній зонах. Для С. характерні: 
високий вміст легкорозчинних со¬ 
лей (від 1—3% до 10—15%), слаб¬ 
ка диференціація грунтового про¬ 
філю, вицвіти солей з поверхні, 
лужна реакція грунтового розчину. 
Джерелом солей може бути соленос¬ 
на порода (автоморфніС.)чи 
грунтові води (г і д р о м о р ф н і 
С.). Автоморфні С. поділяють на ти¬ 
пові і отакирені (див. Таки})), гідро- 
морфні — на типові, лучні, болот¬ 
ні, сорові (днища пересихаючих 
озер), грязево-вулканічні, бугристі 
(формуються внаслідок навіюван¬ 
ня соленосних порід). Розрізняють 
С. первинні та вторинні 
(останні утворились в результаті 
неправильного їх зрошення). За 
хімічним складом солей, що нагро¬ 
маджуються в грунті, виділяють 
С. хлоридні, сульфатні, содові, 
сульфатно-хлоридні та ін. При 
освоєнні С. застосовують різні 
меліоративні заходи — глибоке 
промивання грунтів, дренаж тощо. 

В. А. Велично. 
СОЛОНЛНСЬКИЙ РАЙбН — у 
півд. частині Дніпроп. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 1,8 тис. 
км^. Нас. 45,4 тис. чол. (1982). 
У районі — 112 населених пунктів, 
підпорядкованих 2 селищним і 16 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— смт Солоне. 
С. р. розтащований у межах При¬ 
дніпровської височини. Корисні 
копалини: граніти, каолін, гравій, 
пісок. Ріки — Дніпро (на сх. межі 
району) та його прит. Мокра Сура. 
Грунти чорноземні. Лежить у степо¬ 
вій зоні. Найбільше пром. підпри¬ 
ємство — Солонянський мол. 3-Д. 

5 будинків побуту, в землеробстві 
переважає вирощування пшениці. 

ячменю, вівса, проса, кукурудзи, 
соняшнику, овочевих культур. Тва¬ 
ринництво мол.-м’ясного напряму. 
Площа с.-г. угідь 1981 становила 
148,9 тис. га, у т. ч. орні землі — 
132,3 тис. га. У С. р.— 20 колгос¬ 
пів, радгосп, птахофабрика, З між- 
госп. підприємства по вироби, про¬ 
дукції тваринництва, райсільгосп- 
техніка з виробничим відділенням, 
райсільгоспхімія. Залізничні стан¬ 
ції: Привільне, Єлізарове, Неза- 
будине. Автомоб. шляхів — 451 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
333 км. У районі — 38 заг.-осв. і 
музична школи, 61 лік. заклад, 
у т. ч. 5 лікарень. 20 будинків 
культури, 32 клуби, кінотеатр, 
52 кіноустановки, 42 б-ки. В с. Ши¬ 
рокому С. р. народився укр. рад. 
композитор В. Д. Кирейко, в с. 
Привільному — новатор у мета¬ 
лургійній промисловості П. С. 
Махота. У С. р. видається газ. 
«Вперед» (з 1931). 

Я. /. Похиленко. 
СОЛОТВИН — селище міського 
типу Богородчанського р-ну Івано- 
Фр. обл. УРСР. Розташований у 
передгір’ї Карпат, на р. Бистриці 
Солотвинській (бас. Дністра), за 
39 км від залізнич. ст. Івано- 
Франківськ. 4,1 тис. ж. (1982). 
Вперше згадується в Галицькому 
літописі 12 ст. під назвою Красно- 
поль. У 2-й пол. 14 ст. село 
захопила шляхет. Польща. З 2-ї 
пол. 16 ст. має назву С. Жителі С. 
брали участь у русі опришків, 
1744 тут стояв із загоном О. Дов- 
буш. Після 1-го поділу Польщі 
(1772) С. загарбала Австрія (з 
1867 — Австро-Угорщина). Після 
розпаду Австро-Угорщини (1918) 
С. опинився під владою бурж.- 
поміщицької Польщі. З 1924 в С. 
діяв підпільний осередок КПЗУ. В 
1939 С. у складі Зх. України воз¬ 
з’єднано з УРСР. З 1940 — с-ще 
міськ. типу. У С.— лісокомбінат, 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня. 2 заг.-осв., музична та спорт, 
школи, лікарня, поліклініка. Бу¬ 
динок культури, кінотеатр, З б-ки, 
істор.-краєзнавчий музей. Пам’ят¬ 
ник воїнам-визволителям, які за¬ 
гинули під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 (1967, скульптор 
А. Лендьєл). 
СОЛбТВИНА — селище міського 
типу Тячівського р-ну Закарп. обл. 
УРСР, на р. Тисі. Залізнич. стан¬ 
ція. 9,2 тис. ж. (1982). У селищі — 
видобування кам. солі {Солотвин- 
ський соляний рудник), хлібний 
комбінат, швейний цех Тячівської 

СОЛОТВИНА 

Д. Соломос. 

Солонець трав’янистий: 
/ — загальний вигляд 
рослини; 
2 — частина гілочки з 
квітками; 
3 — плід. 

20 УРЕ, т. 10 
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СОЛОТВИНСЬКЕ 
РОДОВИЩЕ 
КАМ’ЯНОЇ СОЛІ 

Золоті гребінь та фіала 
з кургану Солоха. 

ф-ки худож. виробів, сироробний 
цех Рахівського маслозаводу, бу¬ 
динок побуту. 2 середні та музична 
школи, районна та 2 алергологічні 
(у вироблених шахтах) лікарні, З 
клуби, 2 кінотеатри, 2 б-ки. Відома 
з 14 ст., с-ще міськ. типу — з 1947. 
СОЛбТВИНСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
КАМ’ЯНбї СбЛІ — в Тячівсько 
му р-ні Закарп. обл. УРСР. Пов’я¬ 
зане з ядром Солотвинської анти¬ 
кліналі, що має довж. 1800 м і 
шир. від 400 до 760 м. Пром. запаси 
солі — понад 222 млн. т (1981). 
Сіль у міоценових відкладах, пред¬ 
ставлених глинами, пісковиками, 
аргілітами й алевролітами. Соля¬ 
ний поклад має куполоподібну 
форму (шток), потужність — понад 
600 м. Сіль високої якості (міс¬ 
тить 99,2—99,8% NаС1). Родовище 
відоме з 8 ст. Пром. розробку 
почато 1778. Видобувають сіль 
підземним способом. Діє 2 шахти 
(1982). Розробляє родовище Солот- 
випський соляний рудник. Сіль 
використовують у харчовій промис¬ 
ловості. К. О. Суходольський. 
солбтвинськии солянйй 
РУДНЙК — підприємство харчо¬ 
вої Промисловості. МІСТИТЬСЯ В смт 
Солотвині Тячівського р-ну Закар¬ 
патської обл. Кам’яну сіль Солот- 
винського родовища добували ще 
в 15 ст. За часів австро-угорсько- 
го панування на руднику було від¬ 
крито 8 шахт, з яких 7 вироблено. 
Діюча шахта 8 засн. 1886. Ро¬ 
бітники С. с. р. мають славні рево 
люц. традиції. В 1551 тут відбувся 
перший в Європі страйк солекопів; 
1911 — перший на руднику політ, 
страйк. За роки Рад. влади С. с. р. 
перетворився на потужне підпри¬ 
ємство. До його складу входять 
(1982): 2 шахти, солефабрика, це¬ 
хи — брикетування солі, фасу- 
вання солі, ремонтно-мех. і дерево¬ 
обробний. Осн. продукція під¬ 
приємства: сіль кухонна в пакун¬ 
ках, сіль кухонна йодована, сіль- 
лизунець, сіль у брикетах з мікро¬ 
елементами для тварин. 

Л. В. Синицька. 
СОЛОУХІН Володимир Олексі¬ 
йович (н. 14.VI 1924, с. Алєпіно, 
тепер Собінського р-ну Владимир, 
обл.) — рос. рад. письменник. Член 
КПРС з 1952. Друкуватися почав 
1945. Збірки поезій «Журавлиха» 
(1959), «Той, хто має в руках квіти» 
(1962), «Аргумент» (1972), «Сиви¬ 
на» (1977) та ін. Роман «Мати- 
мачуха» (1964). Автор збірок опо¬ 
відань і повістей «Закон набату» 
(1971), «Алєпінські ставки» (1973), 
«Мед на хлібі» (1981) та ін., пуб¬ 
ліцистичних творів, книг про пись¬ 
менницьку працю, мистецтво. На¬ 
городжений орденом «Знак Поша¬ 
ни», медалями. 
Те.: Избранньїе произведения, т. 1 — 
2. М., 1974; Лирика. М., 1975; Вре- 
мя собирать камни. Очерки. М., 
1980; Укр. перекл.— Владимир¬ 
ські путівці.— Краплина роси. К., 
1962. В. Я. Буран. 
СОЛОХА — персонаж східносло¬ 
в’янської, зокрема української, 
міфології. Паралелями її вважа¬ 
ють бабу, іноді русалку. На Укра¬ 
їні з ім’ям С. (або Сорохи, Соро¬ 
ки) пов’язані назви деяких гір і 
курганів. 
С О Л О X А — скіфський курган 
кінця 5 — початку 4 ст. до н. е. 
поблизу с. Великої Знам’янки 
Кам'янсько-Дніпровського району 

Запоріз. обл. Досліджував С. 1912 
—13 М. І. Веселовський. Під наси¬ 
пом 18 м заввишки виявлено 2 
«царські» поховання — централь¬ 
не, що було пограбоване, і бокове, 
яке повністю збереглося. В центр, 
похованні, крім гол. камери, вияв 
лено госп. камеру та 2 поховання 
коней. До комплексу бокового по¬ 
ховання входила камера (місце по 
ховання царя) з трьома нішами, де 
було покладено насильно умертв¬ 
лених слуг — юнака винодара та 
зброєносця. Трохи віддалік виявле¬ 
но поховання конюха біля п’ятьох 
забитих коней. Залишилися чис¬ 
ленні золоті прикраси вбрання 
царя: нашивні бляшки, гривна 
(шийний обруч) з лев’ячими голів 
ками, 5 браслетів, гребінець із 
зображенням скіфів, що б’ються, 
та різні золоті речі. Знайдено та¬ 
кож грец. шолом, бронзову шести- 
перу булаву, піхви меча з золотою 
обкладкою, 6 срібних посудин, об¬ 
биту золотими пластинами дерев’я¬ 
ну посудину, чорнолаковий кілік, 
золоту фіалу та горит (налуччя) 
тощо. Всі предмети з С. зберіга¬ 
ються в Ермітажі в Ленінграді. 
Літ.: Артамонов М. И. Сокровища 
скифских курганов в собрании Госу- 
дарственного Зрмитажа. Прага — 
Л.. 1966. 

С(ЗЛСБЕРІ (ЗаІізЬигу) Роберт Ар- 
тур Толбот (Гаскойн-Сесіл; З.П 
1830, Гатфілд-Гаус, Гартфорд- 
шір — 22.УПІ 1903, там же) — 
держ. діяч Великобританії, мар¬ 
кіз. У 1866—67, 1874—78 — міністр 
у справах Індії, 1878—80 — мі 
ністр закорд. справ. З 1881 — лі¬ 
дер консерваторів у палаті лордів, 
потім — Консервативної партії. 
В 1885—86, 1886—92, 1895—1902— 
прем’єр-міністр, уряд С. проводив 
політику переслідування англ. 
тред-юнгонів, придушував нац.- 
визвольний рух в Ірландії (висту¬ 
пав проти надання їй автономії) та 
ін. англ. колоніях, здійснював 
колоніальну експансію в Азії 
(загарбання Бірми) і Африці, вів 
агресивну англо-бурську війну 
1899—1902. В 1902 уряд С. уклав 
договір з Японією, спрямований 
насамперед проти Росії. 
Солсбері — колишня (до і982) 
назва м. Хараре — столиці Зім¬ 
бабве. 
СОЛТАННіЛЗОВ Берди (1.ІІІ 
1908, аул Мюльк-Аманша, тепер 
нас. пункт Мюлькаманш Марий¬ 
ського району Марийської обла¬ 
сті Туркм. РСР) — туркм. рад. 
письменник. Член КПРС з 1944. 
Перша збірка віршів — 1932. По¬ 
вісті «Кумуш» (1939), «Гозель» 
(1940) — з колгоспного життя, 
«Керім Дос» (1944) — про героїку 
Великої Вітчизняної війни. В ро¬ 
мані «Сумбар тече» (кн. 1, 1962, 
кн. 2, 1972) відобразив події гро¬ 
мадян. війни в Туркменії. Автор 
п’єс, оповідань, нарисів. Україні 
присвятив поему «Донбас» (1933), 
оповідання «Нерозлучні». Перек¬ 
ладач творів О. Пушкіна, М. Лєр¬ 
монтова, Т. Шевченка, М. Гоголя. 

А. Улугбердиєв. 

СйЛТИС А дам Мечиславович 
(4.УП 1890, Львів — б.УІІ 1968, 
там же) — укр. рад. композитор, 
диригент, педагог, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1953). Син М. Солтиса. 
Муз. освіту здобув у консерваторії 
у Львові, Муз. академії в Шар- 

лоттенбурзі, АМ та ун-ті в Бер¬ 
ліні. У 1921 — 39 — професор (з 
1930 — директор) консерваторії, 
диригент (з 1928 — гол. диригент) 
Польського музичного товариства; 
з 1940—професор держ. консерва¬ 
торії ім. М. Лисенка у Львові (се¬ 
ред учнів— засл. діяч мист. УРСР 
М. Скорик). Автор балету «Леви¬ 
не серце» (1930), 2 симфоній (1927. 
1946), симф. поем (у т. ч. «Слов’я¬ 
ни», 1950), увертюр (зокрема, 
«Святкова», 1950), ін. симф., 
камерних, фп. творів, романсів, 
обробок укр. і польс. нар. пісень. 

Л. 3. Мазепа. 
СОЛТИС (5оку5) Мечислав (7.II 
1863, Львів— 11.Хї 1929. там же) 
— польс. композитор, диригент, пе¬ 
дагог, муз.-громадський діяч. Му¬ 
зики навчався у Львові (у К. Міку- 
лг), Відні, Парижі (у К. Сен-Сан- 
са). В 90-х рр.— диригент Львів, 
хорових т-в «Ехо» і «Лютня». З 
1891 — професор, 1899—1929 — 
директор консерваторії Галицько¬ 
го музичного товариства, з 1919 — 
голова Польс. спілки музикантів у 
Львові. Твори: 5 опер (у т. ч. «Ма¬ 
рія, українська оповідь», 1909), 
2 симфонії, З симф. поеми, З ора¬ 
торії, фп. концерт, солоспіви, 
твори для фп., органа, хору. Се¬ 
ред учнів — С. Людкевич. 

Л. 3. Мазепа. 
СОЛТ-ЛЕЙК-СГТІ — місто на 
Зх. США, адм. ц. штату Юта. 
Розташоване на р. Джордані, поб¬ 
лизу її впадіння у Велике Солоне 
03. Вузол з-ць і автошляхів. 169 
тис. ж. (1976). Підприємства ме¬ 
талург., нафтопереробної, авіара¬ 
кетної, поліграф., харч, (цукр., 
борошномельної, м’ясної, консерв¬ 
ної) пром-сті. Машинобудування 
(вироби, трансп. та гірничого устат¬ 
кування) і металообробка. Побли¬ 
зу міста — видобування поліме¬ 
талевих руд. Ун-т. С.-Л.-С. засн. 
мормони 1847. 
СбЛЮКС-ЛАМПА (від лат. 80І — 
сонце та Іих — світло) — прилад 
ДЛЯ світлолікування', джерело ін¬ 
фрачервоних (87%) та видимих 
променів (13% ), що мають теплову 
дію. Застосовується для лікуван¬ 
ня хронічних запалень суглобів, 
при нервових і м’язових болях 
тощо. 
солютр£йська культура 
— археологічна культура пізнього 
палеоліту. Назва походить від 
печерної стоянки Солютре у Фран¬ 
ції. С. к. виділив Г. Мортільє 
в 60-х рр. 19 ст. С. к. розгляда¬ 
ється як одна з зх.-європ. культур 
середини пізньопалеолітичної епо¬ 
хи і датується часом бл. 20—15 тис. 
років тому. Серед крем’яних зна¬ 
рядь — наконечники дротиків ли¬ 
стовидної форми, ножі, крем’яні 
різці, скребки, проколки і вістря, 
кістяні наконечники, голки, ви¬ 
прямлювані, твори первісного мис¬ 
тецтва тощо. Населення С. к. 
жило в умовах первіснообщинного 
родового ладу, полювало на мамон¬ 
тів, пн. оленів, диких коней та ін. 
тварин, споруджувало довгочасні 
житла. Належало до людей сучас. 
фіз. типу {кроманьйонців). Части¬ 
на дослідників вважає, що пам’ят¬ 
ки С. к. поширені на значній час¬ 
тині тер. Європи, і відносить до 
них, зокрема, Костьонки І (див. 
Костьонківсько-бориіевські стоян¬ 
ки) і Гагарінську стоянку на Дону 
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стояндсу Авдєєво на Сеймі, Бердиж 
на Сожі, Молодове V на серед, те¬ 
чії Дністра (див. Молодове), Пшед- 
мост у Чехословаччині й Віллен- 
дорф в Австрії. Інші дослідники 
визнають лише їхні певні спільні 
риси. Існує гіпотеза про походжен¬ 
ня С. к. від ранішої селетської 
культури, поширеної в Центр. 
Європі, зокрема на тер. Угорщини. 
Літ.: Ефименко П. П. Первобьітное 
общество. К., 1953. 

І. Г. Шовкопляс. 

СОЛЯНА КИСЛОТА, хлоровод- 
нсва, хлоридна кислота, НС1 — 
сильна неорганічна кислота, роз¬ 
чин хлороводню у воді. Безбарвна, 
чдимуча» на повітрі рідина (тех. 
С. к. — жовтувата через наявність 
домішок хлору й заліза). У про¬ 
даж надходить С. к. густиною 1190 
кг/м^, яка містить бл. 38% НСІ. 
С. к.— одна з найсильніших к-т, 
енергійно взаємодіє з багатьма ме¬ 
талами (напр., з залізом, цинком), 
при цьому виділяється водень і 
утворюються солі С. к.— хлори¬ 
ди. С. к. розчиняє оксиди, гідрок¬ 
сиди, карбонати тощо. З сильними 
окислювачами поводиться як від¬ 
новник (напр., з пероксидом водню 
Н2О2 утворює хлор і воду). На хім. 
заводах високочисту концентрова¬ 
ну С. к. одержують спалюванням 
водню з хлором у кварцевих шах¬ 
тах з т-рою полум’я бл. 2400® С 
і наступним вбиранням газоподіб¬ 
ного неї розведеною С. к. у ніобіє¬ 
вій чи танталовій апаратурі. За¬ 
стосовують С. к. для одержання 
хлоридів, в органічному синтезі, 
гідрометалургії, гальванопластиці, 
харч, пром-сті тощо. С. к. акти¬ 
вує пепсин, який розщеплює біл¬ 
ки в шлунку. Тому розведену С. к. 
вживають при недостатній кислот¬ 
ності шлункового соку. 

М. Д. Василега-Дерибас. 

СОЛЯНА ПРОМИСЛбВІСТЬ — 
галузь харчової промисловості, зав¬ 
данням якої є видобування й пе¬ 
реробка кухонної солі. Соляне ви¬ 
роби. належить до найдавніших 
промислів. У дореволюц. Росії 
соляний промисел набув значного 
розвитку. Сіль тут добували гол. 
чин. виварюванням її з морської 
води або з соляних розсолів. З 
19 ст. почато її шахтне видобуван¬ 
ня. За роки Радянської влади 
підприємства С. п. в СРСР було 
докорінно реконструйовано, осна¬ 
щено новою технікою. Видобуток 
солі в країні 1981 становив 15,2 
млн. т (1940 — 4,4 м.чн. т, 1965 — 
9,5 млн. т, 1970 — 12,4 млн. т). 
На Україні видобування солі по¬ 
чато в середні віки (12—16 ст.). 
Перші солеварні було закладено 
на території сучасних Львів, та 
Івано-Фр. областей. В Криму до¬ 
бували осадову сіль. З 16 ст. по¬ 
чали освоювати соляні поклади 
Донбасу. З розвитком економіки 
наприкінці 19 ст. потреба в кухон¬ 
ній солі значно зросла. В 1913 
видобуток солі на Україні становив 
965 тис. т. Дальшого розвитку на¬ 
була С. п. за рад. часу. Здійсню¬ 
ються концентрація вироби., плано¬ 
мірне оснащення підприємств най¬ 
новішою технікою. Осн. поклади 
солі в УРСР зосереджені в Донбасі, 
Дніпровсько-Донецькій западині, 
у Передкарпатті, на Закарпатті та 
в Криму. Видобувають в республі¬ 
ці і переробляють сіль 16 підпри¬ 

ємств, зокрема 6 соляних шахт, 
4 солезаводи та 4 солепромисли на 
чорноморському й азовському уз¬ 
бережжях. У 1981 на Україні 
видобуток солі становив 6611 тис. 
т (1940—1987 тис. т, 1970 — 5093 
тис. т). Наук, дослідження з питань 
соляного вироби, на Україні про¬ 
водить Всесоюзний н.-д. ін-т соля¬ 
ної пром-сті (м. Артемівськ Донец. 
обл.). ^ Л. в. Синицька. 
СОЛЯНА ТЕКТбНІКА — склад¬ 
часті деформації осадочних гірсь¬ 
ких порід, зумовлені переміщен¬ 
ням вгору мас кам’яної й калійної 
солей. Головною ознакою С. т. є 
утворення діапірових складок 
(див. Діапіризм). На поверхні зем¬ 
лі С. т. проявляється у вигляді 
брахіантикліналей, тектонічних 
куполів (див. Соляні куполи) то¬ 
що. На Україні прояви С. т. відо¬ 
мі в Дніпровсько-Донецькій запа¬ 
дині, Передкарпатському проги¬ 
ні, Закарпатському прогині, на 
окраїнах Донбасу. З С. т. часто 
пов’язані родовища нафти й газу. 

І. І. Чебаненко. 
4СОЛЯНЙЙ БУНТ» — одне з 
найбільших міських повстань се¬ 
ред. 17 ст. в Рос. державі. Див. 
Московське повстання 1648. 
солянйй шлях — сухопутний 
торговельний шлях, який сполу¬ 
чав Київську Русь з Кримом. 
Мав два розгалуження: одне по¬ 
чиналося з Переяслава, друге — 
з Ромен. Поблизу гирла р. Ворск¬ 
ли ці розгалуження з’єднувалися. 
Біля Переволочної С. ш. перехо¬ 
див на правобережжя Дніпра. На 
Кам’янському перевозі (поблизу 
гирла р. Конки) вдруге перетинав 
Дніпро і біля тепер. Каховки по¬ 
вертав на Перекоп у напрямі Кор¬ 
еня (Херсонес), Суража (Судак), 
Феодосії. С. ш. возили з Криму, 
зокрема, сіль (звідси назва). 
СОЛЯНГ КУПОЛИ — тектонічні 
структури земної кори, виникнен¬ 
ня яких зумовлене соляною тек¬ 
тонікою. Мають вигляд брахіан¬ 
тикліналей і тектонічних купо¬ 
лів. На Україні С. к. поширені 
в Дніпровсько-Донецькій западині. 
З С. к. нерідко пов’язані родови¬ 
ща нафти і газу. 
СОЛЯРІЙ (лат. зоїагіит, від 
50І — сонце) —спеціально облад¬ 
наний освітлюваний сонцем май¬ 
данчик для приймання сонячних 
ванн. Найчастіше С. влаштову¬ 
ють на морських, річкових та 
озерних пляжах. Див. також Сон- 
целік.іування. 
СОЛЯРНИЙ КЛГМАТ (від лат. 
80ІагІ8 — сонячний), радіаційний 
клімат, сонячний клімат — умов¬ 
ний клімат, розрахований теоре¬ 
тично лише за розподілом сонячної 
радіації на земній поверхні залеж¬ 
но від геогр. широти місця і схи¬ 
лення Сонця (пори року), при цьо¬ 
му не враховується наявність ат¬ 
мосфери, заг. циркуляція повітр. 
мас, місцеві фіз.-геогр. умови (роз¬ 
поділ суходолу і моря, характер 
рельєфу, мор. течії тощо). С. к. 
значно відрізняється від фактич¬ 
ного, який формується під впли¬ 
вом ослабленої при проходженні 
через атмосферу сонячної радіації 
у взаємодії з ін. кліматоутворю- 
ючими факторами. 

Г. П. Дубинський. 
СОЛЯРОВЕ МАСЛО — фракція 
нафти, яка википає з неї в межах 

240—4(Ю® С. Т-ра застигання не 
вища —20® С; т-ра спалаху не 
нижча 125® С. Застосовують як 
паливо для тракторних, стаціонар¬ 
них і судових дизелів, а також як 
мастильноохолодну рідину при об¬ 
робці металів різанням і штампу¬ 
ванням, для просочування шкіри 
тощо. 
СОЛЬ (від ісп. 50І — сонце) — 
грощова одиниця Перу, поділя¬ 
ється на 100 сентаво. 
сольватація (від лат. 50ІУО — 
розчиняю) — взаємодія розчинни¬ 
ка з молекулами або іонами роз¬ 
чиненої речовини. Якщо розчин¬ 
ником є вода, то С. наз. гідрата¬ 
цією. Процес С. відбувається са¬ 
мочинно із зменшенням віль¬ 
ної енергії системи. Утворені вна¬ 
слідок С. продукти наз. сольва¬ 
тами. У розчинах молекули роз¬ 
чинника утворюють навколо моле¬ 
кул (або іонів) розчиненої речови¬ 
ни сольватну (гідратну) оболонку. 
Розрізняють первинну С., спричи¬ 
нену приєднанням до молекул (іо¬ 
нів) розчиненої речовини найближ¬ 
чих молекул розчинника, і вторин¬ 
ну, зумовлену приєднанням по¬ 
дальших молекул розчинника. При 
повній С. всі молекули розчинни¬ 
ка входять до складу сольватної 
оболонки. Розчинник може взає¬ 
модіяти з твердою речовиною без 
утворення розчинів. Тоді матиме 
місце процес набухання (напр., 
желатина — вода, каучук — бен¬ 
зин) або зволожування (напр., 
силікагель — вода). Вода, приєд¬ 
нана до нерозчинного твердого ті¬ 
ла, наз. зв’язаною. С. має велике 
значення при утворенні стійких 
колоїдних систем^_ 

|0. Д. Куриленко.\ 

СОЛЬВАТИ — сполуки, що утво¬ 
рюються внаслідок сольватації. 
Якщо розчинником є вода, то спо¬ 
луки наз. гідратами. Молекули 
розчиненої речовини і розчинника 
зв’язані в С. силами різної при¬ 
роди й інтенсивності — від слаб¬ 
ких сил міжмолекулярної взаємо¬ 
дії до сил хімічного зв'язку. Тому 
склад С. не постійний, він зале¬ 
жить від т-ри, концентрації, домі- 
щок тощо. Проте тверді С. можуть 
мати за певних умов постійний 
склад, наприклад Си804 « бНгО 
М^СІг 6Н2О. |о. Д. Куриленко. 

сольвент [від лат. 50ІУЄП5 
(зоіуєпііз) — той, що розчиняє] — 

рідка суміш ароматичних вугле¬ 
воднів, яка википає в межах т-ри 
120—200® С. Одержують при пере¬ 
робці сирого бензолу (в коксохім. 
вироби.) або легкого мастила — 
продукту піролізу нафти і наф¬ 
топродуктів. Застосовують як 
розчинник у лакофарбовій, гумо¬ 
вій та ін. галузях пром-сті. 
СОЛЬВОЛІЗ (відлат. зоіуо — роз¬ 
чиняю і грец. ХіЗаїс — розпад, 
розкладання) — реакція обмінного 
розкладу між розчиненою речови¬ 
ною й розчинником. Внаслідок 
С. утворюються нові хім. сполу¬ 
ки. Напр., під час С. етилсірчаної 
к-ти в спиртовому розчині утворю¬ 
ються ефір і сірчана кислота. С. 
в деяких розчинниках позначають 
самостійними термінами: гідроліз 
— у воді, алкоголіз — у спиртах, 
амоноліз — в аміаку т. д. 
СОЛЬНОК — місто в центр, 
частині Угорщини, адм. ц. меде 

сольнок 

20' 
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Сольпуга павукопо¬ 
дібна. 

(області) Сольнок. Вузол з-ць і 
автошляхів, порт на р. Тисі, при 
впадінні в неї р. Задьви. 75,2 тис. 
ж. (1980). Осн. галузі пром-сті — 
хім. (вироби, сірчаної к-ти, фос¬ 
форних добрив, фарб) і харч, (бо¬ 
рошномельна, цукр., молочна). 
Лісопильні, меблеві, целюлозно- 
паперові, по вироби, с.-г. машин 
і електротех. виробів, швейні і 
тютюнові підприємства, залізнич¬ 
ні майстерні. 
СОЛЬПУГИ, фаланги (Зоїііи^ае) 
—ряд членистоногих тварин класу 
павукоподібних. Тіло (довж. до 
8 см) поділяється на головогруди, 
груди і черевце, вкрите довгими 
волосками і щетинками. Забарв¬ 
лення жовто-буре або строкате. 
Перша пара кінцівок {хеліцери) 
дооре розвинені з зазубленими 
клешнями, що служать для захоп¬ 
лювання і розривання здобичі (різ¬ 
них безхребетних). С. роздільно¬ 
статеві; відкладають яйця; роз¬ 
виток без метаморфозу. Бл. 600 
видів, поширених переважно в тро¬ 
піках і субтропіках. В СРСР 
(Пд. Європ. частини, Казахстан, 
Серед. Азія) — бл. 70 видів, у т. ч. 
на Україні — 1 вид; сольпуга 
павукоподібна, або зви¬ 
чайна, або фаланга (Оаіео- 
СІЄ5 агапеоісіез). С.— неотруйні; 
запалення, яке може бути в люди¬ 
ни після укусу, виникає внаслі¬ 
док забруднення ранки рештками 
гниючої їжі, що знаходиться на 
клешнях. Викопні С. відомі по¬ 
чинаючи з карбону. 

О. П. Маркевич. 

СІЛЬСЬКИЙ (Зоїзкі) Людвік 
(справжнє прізвище та ім’я — 
Сосновський Людвік Наполеон 
Кароль; 20.1 1855, с. Гдів, тепер 
Краківського воєводства ПНР — 
19.XII 1954, Краків) — польс. 
актор, режисер і театр, діяч. Сце¬ 
нічну діяльність почав 1875 в Кра¬ 
кові. У 1876—83 грав у різних 
мандрівних трупах. У 1883—1954 
(з перервами) — актор Краків¬ 
ського міського театру імені Ю. 
Словацького (з 1893 — режисер, 
1905—13 — директор і режисер). 
У 1900—05 — у Львів, міському 
театрі під керівництвом Т. Павлі- 
ковського\ 1913—39 — в різних 
театрах Варшави (1924—39 — 
актор і режисер Нац. театру). 
Серед ролей — Латка («Довічна 
рента» Фредра), Старий Вярус 
(«Варшав’янка» Виспянського), 
Петруччіо («Приборкання непокір¬ 
ної» Шекспіра), Бобчинський («Ре¬ 
візор» М. Гоголя), Іоанн Грозний 
(«Смерть Іоанна Грозного» О. К. 
Толстого), Фірс («Вишневий сад» 
Чехова), Перчихін («Міщани» 
М. Горького). Вистави за п’єсами 
А. Міцкевича, Ю. Словацького, 
Г. Запольської, С. Жеромського, 
У. Шекспіра, К. Гольдоні та ін. 
Гастролював у Києві (1905) в 
складі Львів, міськ. польс. театру. 
Те.: Рос. перекл.— Воспомина- 
ния. М., 1961. Р. Я. Пилипчук. 
СОЛЬФАТАРИ (італ. зоїіаіаге, 
від збІГо — сірка) — виділення сір¬ 
чаного газу та сірководню в сумі¬ 
ші з вуглекислим газом та водя¬ 
ною парою з тріщин у кратері вул¬ 
кана та на його схилах, а також з 
лавових потоків. Т-ра С. становить 
100—300®. Деякі С. виділяють 
сірку в таких кількостях, що мають 
прюмислове значення. 

СОЛЬФЕДЖІО, сольфеджо 
(італ. ЗОІІЄ88ІО. від назв муз. зву¬ 
ків соль і фа) — навчальна дис¬ 
ципліна, яка сприяє розвиткові 
муз. слуху. Поділяється на соль¬ 
феджування (тобто спів по но¬ 
тах з вимовою назв звуків), слу¬ 
ховий аналіз музики та її запис 
(муз. диктант). 
СОЛЬЦ Арон Олександрович 
[10 (22).ПІ 1872, містечко Солені- 
кас Віленської губ., тепер Лит. 
РСР — ЗО.IV 1945, Москва] — 
рад. парт. діяч. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1898. Н. в сім’ї купця. 
Навчався на юрид. ф-ті Петерб. 
ун-ту, в революц. русі з 1895, з 
1898 — член с.-д. групи «Робітни¬ 
чий прапор»; 1899 виключений з 
ун-ту. В 1901 примкнув до <Иск- 
рьі>, вів парт, роботу у Вільнюсі, 
Катеринославі, Тюмені, Баку, Пе¬ 
тербурзі, Москві, був членом місц. 
к-тів РСДРП. Не раз його заареш¬ 
товували і засилали до Сибіру, 
звідки він кожного разу тікав. 
З 1916 — член Моск. оол. бюро 
ЦК РСДРП. Після Лютн. револю¬ 
ції 1917 — член Моск. к-ту 
РСДРП(б), член редколегій газ. 
<Социал-демократ> (Москва) і 
<Правда^. В 1918 примикав до 
<лівих комуністів>. У 1920—34 
працював у ЦКК ВКП(б). З 1921— 
член Верховного Суду РРФСР, 
потім СРСР, працював у Прокура¬ 
турі СРСР. Був членом Інтернац. 
контрольної комісії Комінтерну. 
СОМ ЗВИЧАЙНИЙ (Зііигиз бЬ 
пі з) — риба род. сомових ряду 
сомоподібних. Тіло (довж. до 5 м, 
маса до 300 кг) оливково-зелене 
з світлими плямами на боках, 
черево — біле. Вусиків З пари, 
передні нижньощелепові вусики 
коротші від задніх. Поширений у 
річках Євразії (крім бас. Пн. Льо¬ 
довитого ок.). Хижак, що живить¬ 
ся дрібною рибою, жабами, дво¬ 
стулковими молюсками. Нерест 
у травні — червні, самка відкладає 
до 500 тис. ікринок у примітивне 
гніздо з водних рослин. Статево¬ 
зрілим стає в З—4-річному віці. 
Об’єкт промислу та спортивного 
риболовства. Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Риби. 

Ю. В. Мовчан. 
СбМА (від грец. ошца — тіло) 
— термін, запроваджений нім. біо¬ 
логом А. Вейсманом для позначен¬ 
ня тіла організму, його «смертної 
частини» на протилежність стате¬ 
вим клітинам, через які, на думку 
Вейсмана, передається із поколін¬ 
ня в покоління потенціально «без¬ 
смертна» зародкова плазма. 
СОМАЛГ, сомалійці — народ, ос¬ 
новне населення Сомалі. Живуть 
також в Ефіопії, Кенії та ін. краї¬ 
нах. Заг. чисельність С. — 4,6 
млн. (1980, оцінка). Мова — сома¬ 
лі, кушитської групи (див. Со¬ 
малі мова). За релігією С.— му- 
сульмани-суніти (див. Сунізм). У 
С. зберігаються родоплемінні пе¬ 
режитки. Осн. заняття С.— ско¬ 
тарство, частково землеробство, 
рибальство, ремесла; частина С. 
працює в пром-сті. Про історію, 
г-во, культуру див. Сомалі (дер¬ 
жава). 
СОМАЛГ — півострів на Сх. Аф¬ 
рики. Пл. майже 750 тис. км^. По¬ 
верхня — плато заввишки 500— 
1500 м (макс. вис. 2406 м), яке на 
Ид. Сх. поступово переходить у 

рівнину. Клімат субекваторіаль¬ 
ний, на Пн.— тропічний. Опадів 
100—600 мм на рік. Річки — тим¬ 
часові водотоки, крім Джубби і 
Вебі-Шебелі. На узбережжі С. 
— пустелі, акацієві напівпустелі, 
у внутр. районах — савани, зарості 
колючих чагарників. На півостро¬ 
ві розташовані д-ви Сомалі, част¬ 
ково Ефіопія. 
сомАлГ, Сомалійська Демокра¬ 
тична Республіка — держава на 
Пн. Сх. Африки, на п-ові Сомалі. 

На Пн. омивається водами Аден- 
ської зат., на Сх. та Пд. Сх.— Ін¬ 
дійського ок. В адм. відношенні 
поділяється на 8 областей. 
Державний лад. С.— республіка. 
Діє конституція 1979. Верховна 
влада належить правлячій Сома¬ 
лійській революц. соціалістичній 
партії (СРСП). Глава д-ви і уря¬ 
ду — президент, який одночасно 
очолює СРСП. Законодавчий ор¬ 
ган — однопалатні Нар. збори (171 
депутат обирається населенням, 
6 депутатів призначає президент, 
всі — на 5 років). Виконавчий ор¬ 
ган — уряд. 
Природа. Берегова лінія мало роз¬ 
членована, береги переважно низо¬ 
винні. Більп^ частину території 
займає погорбоване хвилясте пла¬ 
то заввишки 500—1500 м, на Пн. 
— гори Уарсанжелі-Міджуртіна 
вис. до 2406 м (г. Суруд-Ад — най¬ 
вища точка країни). Вздовж уз¬ 
береж — вузькі низовини. Надра 
країни вивчені мало. Виявлено 
невеликі поклади заліз., ніобіє- 

Соборна мечеть. Могадішо. 19 ст. 
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вих, урано-ванадієвих руд, іль¬ 
меніту, гіису, п’єзокварцу, кам. 
солі та ін. Клімат екваторіальний, 
мусонний, на Пн.— тропічний пу¬ 
стельний і напівпустельний. Пере¬ 
січна річна т-ра від -|-25 до +30®. 
Опадів на плато 250—500 мм, на 
узбережжі до 100 мм на рік. Гол. 
річки Вебі-Шебелі та Джубба (суд¬ 
ноплавна в нижній течії). Пошире¬ 
ні сухі русла (туги), що наповню¬ 
ються водою лише під час дощів. 
Переважають злаково-чагарникові 
напівпустелі та пустелі й посухо¬ 
стійке рідколісся на бурих та чер¬ 
воно-бурих грунтах, на Пд. Зх.— 
ділянки саван (баобаб, акація), по 
долинах річок — галерейні тропіч¬ 
ні ліси. В горах ростуть ефіроносні 
дерева та чагарники, з яких зби¬ 
рають ароматичні смоли (у т. ч. 
ладан і мірру), в оазисах — фіні¬ 
кова й кокосова пальми. 
Населення. Осн. населення С.— 
народ сомалі (95%). Живуть та¬ 
кож араби, африканці-банту та ін. 
Офіц. мови — сомалі та арабська. 
Пересічна густота нас.— понад 8 
чол. на 1 км^ (1981, оцінка). Місь¬ 
ке нас. становить 13% . Найбільші 
міста: Могадішо, Марка, Харгейса. 
Історія. Людські поселення на тер. 
С. виникли в період палеоліту. 
В 7—8 ст. на п-ів Сомалі пересели¬ 
лися араби-мусульмани. В 12—16 
ст. на тер. С. існували султанати 
Зейла (Адал), Іфат, Хадья та ін. 
В кін. 16 — на поч. 17 ст. вони 
розпалися на ряд еміратів. У 19 ст. 
почалася міжімперіалістична бо¬ 
ротьба за володіння п-овом Сомалі. 
На поч. 20 ст. його було поділено 
на З колонії: Брит. Сомаліленд, 
Італ. С. і Франц. Берег С. (Джі- 
буті). Проти колоніального поне¬ 
волення С. було спрямоване нац.- 
визвольне повстання 1899—1920. 
Під час 2-ї світової війни італ. 
армія в серпні 1940 окупувала 
Брит. Сомалі ленд, на поч. 1941 
англ. війська витіснили італійців 
з Брит. Сомаліленду та Італ. С. 
В 1949 Ген. Асамблея ООН пере¬ 
дала кол. Італ. С. на 10 років під 
міжнар. опіку (управляти країною 
було призначено Італію). В роки 
війни в С. почалося формування 
робітн. класу, нац. інтелігенції, 
виникли перші політ, орг-ції. В пі- 
слявоєн. час в С. розвинувся нац.- 
визвольний і^х. 26.VI 1960 Брит. 
Сомалі ленд було проголошено не¬ 
залежною д-вою. І.УІІ 1960 країна 
об’єдналася з підопічною територі¬ 
єю С. в єдину д-ву — Сомалійську 
Республіку. В 1960 С. встановило 
дипломатичні відносини з СРСР. 
21.x 1969 в С. відбувся військ, пе¬ 
реворот і було проголошено Сома¬ 
лійську Демократичну Республіку. 
Влада перейшла до рук Верховної 
революц. ради, яка декларувала 
курс на некапіталістичний розви¬ 
ток країни. В галузі міжнар. від¬ 
носин уряд С. в той час прово¬ 
див курс позитивного нейтралітету, 
встановив дружні відносини з 
СРСР та ін. соціалістичними краї¬ 
нами. В 1977 керівництво С., 
підбурюване імперіалістичними ко¬ 
лами, відійшло від прогресивного 
курсу в зовн. і внутр. політиці, 
в 1977—78 С. вело агресивну війну 
проти революц. Ефіопії. Керівни¬ 
ки С. взяли курс на зміцнення від¬ 
носин з капіталістичними країнами 
Зх., реакційними режимами в де¬ 

яких араб, країнах. У більшості 
актуальних міжнар. питань вони 
виступають з антикомуністичних 
позицій. З 1960 С.— член ООН. 
С.— член Організації африкансь¬ 
кої єдності, Ліги арабських дер¬ 
жав, асоційований член Європей¬ 
ського економічного товариства. 

М. Д. Несук. 
Політичні партії, профспілки. С о- 
малійська революцій¬ 
на соціалістична пар- 
т і я, засн. 1976. Правляча. За¬ 
гальна федерація со¬ 
малійських профспі¬ 
лок, засн. 1977. 
Господарство. Після здобуття нац. 
незалежності в країні з поч. 70-х 
рр. було проведено прогресивні 
соціально-екон. перетворення: на¬ 
ціоналізовано банки, іноз. компа¬ 
нії, створено держ. сектор у пром- 
сті та ін. Значну допомогу країні 
подав Рад. Союз, зокрема, було 
збудовано кілька підприємств, ре¬ 
конструйовано мор. порт у Бербері 

тощо. З 1977 в зв’язку з тим, що 
уряд С. відійшов від прогресивно¬ 
го курсу в зовн. і внутр. політиці, 
країна знову потрапила в екон. за¬ 
лежність від капіталістичних кра¬ 
їн. Життєвий рівень населення -— 
один з найнижчих в Африці'. Осно¬ 
ва економіки — с. г., зокрема ко¬ 
чове скотарство, яким займається 
більш як 80% населення. Пого¬ 
лів’я (млн., 1981): верблюдів — 
5,5, великої рогатої худоби — 3,7, 
овець і кіз — 24,7. Землеробство 
розвинуте слабо. Переважають на¬ 
туральні та напівнатуральні г-ва, 
в яких вирощують кукурудзу, 
сорго, арахіс, рис та ін. Осн. товар¬ 
ні культури — банани, цуіф. трос¬ 
тина, бавовник, тютюн. Збирання 
ароматичних смол (камеді, мірри, 
ладану). На узбережжі — рибаль¬ 
ство. Пром-сть представлена окре¬ 
мими підприємствами, гол. чин. 
по переробці с.-г. сировини і риби. 
Осн. з них: м’ясокомбінат у Кіс- 
майо, молочний з-д у Могадішо, 
рибоконсервний з-д у Лас-Хоре 
(збудовані з допомогою СРСР), 
цукр. з-д у Джоухарі. Працюють 
також текст., шкіряні, металообр., 
бавовноочисні, олійницькі, буд. 
матеріалів та ін. підприємства. 
Кустарні промисли (виготовлення 
приіфас з золота й срібла, зброї, 
різьблення на кістці, ткацтво, ви¬ 
чинка шкур тощо). В невеликій 
кількості видобувають ніобієві ру¬ 
ди і кам. сіль. 3-ць в країні немає. 
Довж. автошляхів з твердим по¬ 
криттям — бл. 2 тис. км. Гол. 
мор. порти — Бербера, Могаді¬ 
шо, Кісмайо, Марка. У Могаді¬ 
шо — міжнар. аеропорт. 
З С. вивозять живу худобу (90% 
вартості експорту), банани, рибні, 
м’ясні консерви, шкірсировину то¬ 
що; довозять машинне і трансп. 
устаткування, нафтопродукти, ок¬ 
ремі продукти харчування. Осн. 
торг, партнери — Саудівська Ара¬ 
вія, Японія, Італія, СІЛА, ФРН. 
Грошова одиниця — сомалійський 
шилінг. За курсом Держбанку 
СРСР 100 сомалійських шилін¬ 
гів = 4,28 крб. (березень 1983). 

А. Й. Сиротенко. 
Медичне обслуговування. За да¬ 
ними ВООЗ, 1972 в країні було 
5163 лікарняні ліжка (17,6 ліжка 
на 10 тис. ж.); мед. допомогу 1973 
подавали 193 лікарі, 4 зубні ліка¬ 
рі, працював 21 фармацевт. Ліка¬ 
рів готують на мед. ф-ті Нац. ун-ту 
С., а також за кордоном., У 1964 
СРСР збудував і передав у дар С. 
2 госпіталі на 50 ліжок кожний з 
амбулаторіями і житл. будинками. 
Освіта» наукові та культурно- 
освітні заклади. На поч. 70-х рр. 
понад 90% нас. С. було неписьмен¬ 
ним. У 1972 всі навч. заклади на¬ 
ціоналізовано, навчання стало 
безплатним. Після створення пи¬ 
семності сомалійською мовою 
(1972) викладання в школах прово¬ 
диться місц. мовою. Вже 1977 
процент неписьменних зменшився 
до 40. В 70-х рр. запроваджено 
нову, 10-річну загальноосв. школу: 
6-річну початкову, до якої прийма¬ 
ються діти з 6 років, і 4-річну 
середню, в 1979/80 навч. р. у по¬ 
чаткових, серед, школах і серед, 
навч. закладах налічувалося 285 
тис. учнів. Вищу освіту дає Нац. 
Згн-т С. в Могадішо (засн. 1954; 
статус ун-ту — з 1959; 1979/80 

СОМАЛІ 

Герб Сомалі. 

СОМАЛІ 

Площа — 
637,7 тис. км- 

Населення — 
5,4 млн. чол. 
(1981, оцінка) 

Столиця — 
м. Могадішо 
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навч. р.— 3,7 тис. студентів; на¬ 
вчання сомалійською, араб., англ. 
та італ. мовами). Є ряд коледжів: 
у Могадішо — індустріальний, 
мед., мореплавства й рибальства, 
ісламський та ін.; у Бурго — тех¬ 
нічний. Наук, установи: Академія 
культури (засн. 1972, реорганізо¬ 
вана 1974), Сомалійський ін-т 
розвитку й управління (засн. 1966, 
реорганізований 1974), геол. депар¬ 
тамент (засн. 1964), Центр, с.-г. 
н.-д. станція (засн. 1965, м. Афгої) 
та ін. Б-ка Над. ун-ту. Над. б-ка 
М-ва культури й вищої освіти, 
Над. музей, усі — в Могадішо. 

В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення. В 1980 в С. 
видавалися 1 газета і 5 журналів. 
Щоденна газ. чХіддігта Октообар» 
(чЗірка Жовтня», з 1973) — уря¬ 
дова, видається сомалійською та 
араб, мовами. Журнали: чУваага 
усуб» (чНова д)а», з 1974) — сома¬ 
лійською, араб., англ., італ. мова¬ 
ми; чДамбалка» (чВісник», з 1975), 
чХалган» (ч Боротьба», з 1976), 
чОдка шакалаха» (чГолос трудя¬ 
щих», з 1977), всі — сомалійською 
мовою; чХорсейд» (чАвангард», з 
1970) — італ. і араб, мовами. Уря¬ 
дове інформ. агентство С.— Нешо- 
нал Ньюс Ейдженсі (СОННА), засн. 
1963. Урядова радіослужба — Не- 
шонал ородкастінгс сервіс. Радіо¬ 
мовлення — з 1941, ведеться сома¬ 
лійською, англ., араб., амхарсь¬ 
кою, галла, італ., суахілі, франц. і 
афарською мовами. 
Література. Сомалійці мають ба¬ 
гатий фольклор. Сомалі мова до 
недавнього часу (1972) не мала 
власної системи письма. Істор., 
реліг. та реліг.-містичні твори пи¬ 
салися араб, літерами. Відомими 
поетами С. в різний час були сул¬ 
тан Віїл-Ваал (16 ст.), Рааге Угас 
(кін. 18 — поч. 19 ст.), над. герой 
С. Мухаммед бен Абдалла Саїд 
аль-Хасан (бл. 1860—1920), Гаман 
Шейх Ахмед Габіу (кін. 19—40-і 
рр. 20 ст.), полководець Ісмаїл 
Міре (1884—1950). Після 2-ї сві¬ 
тової війни виник літ. гурток 
чХіргейські брати» (1955), який 
мав великий вплив на розвиток 
сучасної л-ри. До нього входили 
поет Абдуллахі Карші (автор над. 
гімну), поети і драматурги Хусейн 
Алі Фарах, Алі Сугулле. З анти¬ 
імперіалістичними віршами висту¬ 
пають Нассем Хілоле Скіффо, Аб¬ 
дуллахі Іссе Сангуб, Муса Хаджі 
Ісмаїл Галал. Актуальні проблеми 
порушено в п’єсах Хасана Шейха 
Муміна, Ахмеда Артана Хандже. 
Деякі письменники пишуть євро¬ 
пейськими та арабською мовами. 
Вірші франц. й англ. мовами 
Уїльяма Сіада пройняті мотивами 
єднання афр. народів. Перший 
сомалійський роман—чЗ кривого 
ребра» Нуруддіна Фараха — про 
долю сомалійської жінки (створено 
1970 англ. мовою). Вірші араб, 
мовою належать перу поетів Мо- 
хаммеда Тур’єра та АІхмеда Омара 
аль-Азхарі. Вірші У. Сіада, Мо- 
хаммеда Тур’єра та Ахмеда Ома¬ 
ра аль-Азхарі перекладено рос. 
мовою. В. К. Кухалашвілі. 
Архітектура і мистецтво. Осілі со¬ 
малійці будують сплетені з гілок 
і обмазані глиною хатини з коніч¬ 
ним дахом (мондуло)чи каркасні 
хлівоподібні будівлі; кочовики — 
розбірні хатини овальної форми 

(агал) з гілок, трави, верблюдячих 
шкір і циновок. У портових містах 
Брава, Могадішо та ін. з 8 ст. з 
вапняку-черепашнику зводилися 
будівлі в дусі араб, архітектури — 
витягнуті, прямокутні в плані 
кам’яні мечеті. Серед архіт. пам’я¬ 
ток: залишки мечеті в Зейле, 12 ст.; 
мечеті Арба-Рукун, 1268, Фахр- 
ад-діна, 1269, Абд аль-Азіза, 1300, 
— в Могадішо, Абукар Саїда — в 
Браві, 15—16 ст. В міськ. буд-ві 
19 — поч. 20 ст. переважала ек- 

Мечеть Фахр-ад-діна у Могадішо. 
1269. 

лектика. З 60-х рр. в галузі житл. 
будівництва відомі роботи арх. 
X. Дірі. За проектами рад. ар¬ 
хітекторів у ряді міст у 60— 
70-х рр. було споруджено комплек¬ 
си будинків громад, і пром. при¬ 
значення; пам’ятники і монументи 
на честь героїв нац.-визвольної 
боротьби, зокрема пам’ятник Не¬ 
відомому солдатові (Могадішо, 
1970). 
Сучас. образотворче мистецтво С. 
представлене творчістю живопис¬ 
ців, які виконують жанрові ком¬ 
позиції на місцеві теми (Абді 
Мохаммед, Суфі). Розвиваються 
традиційні види декор.-ужитково¬ 
го мист.— виготовлення ліпленої 
кераміки й дерев’яного начиння з 
геом. орнаментом, плетіння. 
Муз. мист. С. склалося під впли¬ 
вом араб. муз. культури. В мину¬ 
лому було представлено музикою 
жителів узбережжя та піснями ко¬ 
човиків (гол. пісенні стилі — габ- 
ле, дадбарі, варарас). У середні 
віки розвинулася інструм. музика 
(переважно ударні та щипкові інст¬ 
рументи). Сучас. музика зазнала 
впливу зх.-європ. культури, зокре¬ 
ма естради (ансамблі, що поєдну¬ 
ють традиційні стилі шооба, берей 
та ін. з елементами поп-музики). 
Серед композиторів — автори пі¬ 
сень М. А. Сангуба, А. Наджі, 
виконавців — співаки Мохаммед 
Ахмед, Марен Мурсал, Осман Ша- 
кун. 
Театр, мистецтво С. збереглося у 
багатьох фольклорних формах. 
У драм, вистави органічно вклю¬ 
чаються традиційні й сучас. пісні, 
танці. Театри діють у великих 

Будинок національного театру в Мо¬ 
гадішо. 

містах і столиці С. Могадішо. Про¬ 
відні драматурги — Алі Сугелле, 
Мохаммед Хаджі, Ісмаїл Балайю, 
Хуссейн Алі Фарах. Щороку вла¬ 
штовуються фестивалі мистецтв. 
Серед фільмів, знятих режисерами 
С.,— чЛюбов не знає перешкод» 
(1961, реж. X. Мабрук), чСело і 
місто» (1968, реж. X. М. Джумале), 
чКабаскабо» (1972, реж. У. Ганда). 

/. Г. Посудовська (театр). 
Літ.: Надеждин Г. В. Сомали. М., 
1976. 

СОМАЛГ МОВА — мова народу 
сомалі. Належить до кушитських 
мов семіто-хамітської (афразійсь- 
кої) сім’ї. У С. м. розрізняють кіль¬ 
ка діалектів. Характерні риси 
С. м.: протиставлення голосних і 
приголосних за довготою й корот¬ 
кістю; є система фонологічних то¬ 
нів. Іменник має категорії роду (є 
чоловічий і жіночий рід), числа й 
означеності, дієслово — категорії 
особи, числа, роду, часу, виду й 
способу; вживаються означені й 
неозначені артиклі. За типологією 
належить до флективних мов. Ал¬ 
фавіт С. м.— на основі латинсько¬ 
го. Про л-ру С. м. див. Сомалі, 
розділ Література. 
сомАтйчнА Гібридизація 
[від грец. ашра (оФііато^) — тіло; 
сукупність] — злиття двох або 
кількох соматичних клітин (неста¬ 
тевих) у одну загальну клітину. 
Може відбуватися в живому орга¬ 
нізмі або при штучному культиву¬ 
ванні клітин. Експериментальним 
шляхом можна сполучити в одній 
клітині різні геноми, що належать 
до найвіддаленіших у систематич¬ 
ному відношенні організмів, між 
якими статева гібридизація немож¬ 
лива. Одержані такі віддалені 
гібриди соматичних клітин: люди¬ 
ни і кролика, людини і комара, 
людини і моркви, корови і норки, 
курки і дріжджів та ін. Тепер 
практично можливо одержати гіб¬ 
риди будь-яких двох або більше 
клітин. Такі гібридні клітини мож¬ 
на виділити в процесі селекції 
й підтримувати у вигляді чистої 
культури (див. Культура тка¬ 
нин). При С. г. можуть виникати 
як істинно гібридні клітини (коли 
зливаються і ядра), так і гетеро¬ 
каріони (зливається цитоплазма; 
ядра залишаються відокремлени¬ 
ми). Гетерокаріони виникають при 
злитті клітин філогенетично відда¬ 
лених організмів (напр., тварин¬ 
ного і рослинного); вони не здат¬ 
ні до поділу, але довго залишають¬ 
ся життєздатними. Для збільшення 
здатності тваринних клітин до С. г. 
їх обробляють інактивованим віру¬ 
сом (Ієндай; рослинні клітини пере¬ 
творюють нг. протопласти, руйну¬ 
ючи їхню клітинну оболонку фер¬ 
ментами. С. г. широко застосову¬ 
ють для дослідження генетич. основ 
різноманітних біол. явищ, зокрема 
для картування генів (див. Гене¬ 
тичні карти хромосом) в хромосо¬ 
мах (напр., людини), генетичного 
аналізу соматичних клітин вищих 
організмів з метою вивчення клі¬ 
тинного диференціювання, при¬ 
роди злоякісних пухлин і пригні¬ 
чення їхнього росту тощо, в селек¬ 
ції рослин С. г. може мати в май¬ 
бутньому велике значення для ви¬ 
рощування із злитих протопластів 
гібридних форм видів, що не 
схрещуються між собою. 



Літ.: Глеба Ю. Ю., Сьітник К. М. 
Слияние протопластов и генетическое 
конструирование вьісших растений. 
К., 1982; Зфрусси Б, Гибридизация 
соматических клеток. Пер. с англ. 
М., 1976. . Ю. М. Ллександров. 
СОМАТЙЧНА МУТАЦІЯ — му- 
тація, що виникає в клітині будь- 
якої тканини організму, крім гене¬ 
ративної. Зумовлює мозаїчність 
організму, тобто частина організ¬ 
му, що утворилася шляхом поділу 
мутантної клітини, змінена (від¬ 
різняється набором хромосом або 
генів), інші його частини залиша¬ 
ються незмінними. Такі організми 
наз. мозаїками, або химерами. Чим 
раніше в онтогенезі виникає С. м., 
тим більшими виявляються мутант¬ 
ні ділянки тканини, і навпаки. С. 
м. може виникати не лише в гене¬ 
тичному апараті ядра, айв гене¬ 
тичному апараті цитоплазматичних 
структур — мітохондрій, плас¬ 
тид, плазмід тощо. С. м. можуть 
мати велике значення в еволюції 
та селекції організмів з нестате¬ 
вим розмноженням. Напр., у рос¬ 
лин, що розмножуються вегетатив¬ 
но, мутантні нащадки можуть ви¬ 
никати внаслідок розмноження му¬ 
тантних соматичних частин орга¬ 
нізму — бруньок, черешків, бульб. 
У людини С. м. мають значення в 
патогенезі статевої системи, у ви¬ 
никненні мимовільного аборту й 
природжених виродливостей, в кан- 
церогенезі. Ю. М. Ллександров. 
СОМАТЙЧНА НЕРВбВА СИС- 
тЄма, анімальна нервова систе¬ 
ма — частина нервової системи 
тварин і людини. Являє собою су¬ 
купність аферентних (чутливих) 
й еферентних (рухових) нервових 
волокон, які іннервують м’язи (у 
хребетних тварин — скелетні), 
шкіру, суглоби. Термін <С. н. с.» 
з’явився у зв’язку з поділом 
франц. лікарем М. Біша (1801) 
функцій організму на анімальні, 
або соматичні (сприймання под¬ 
разнень із зовн. середовища і рухо¬ 
ві реакції скелетної мускулатури), 
і на вісцеральні, або вегетативні 
(обмін речовин і тісно пов’язані 
з його підтриманням функції: ди¬ 
хання, кровообігу, живлення, виді¬ 
лення, розмноження тощо). Відпо¬ 
відно С. н. с. забезпечує сен¬ 
сорні (чутливі) і моторні (рухові) 
функції, а вегетативна нервова 
система іннервує внутрішні ор¬ 
гани, судини, залози. Поява 
терміна ^автономна нервова си¬ 
стема», який запропонував Дж. 
Ленглі (1903) для вегетативної нер¬ 
вової системи, відобразила той 
факт, що активність С. н. с. біль¬ 
шою мірою, ніж вегетативної, 
сприймається і контролюється сві¬ 
домістю. Жоден з запропонованих 
термінів не розкриває дійсного 
значення нервової системи в ціліс¬ 
ному організмі, де її рефлекторна 
діяльність здійснюється за участю 
спинного і головного мозку вна¬ 
слідок збудження і гальмування як 
соматичних, так і вегетативних 
нейронів, але всі ці терміни засто¬ 
совуються і тепер. 
СОМАТОСТАТЙ Н [від грец. ашца 
(аФцахо^) — тіло і оxа.т6^ — стоя¬ 
чий, нерухомий] — гормон окре¬ 
мих клітин деяких органів ссав¬ 
ців. Має пептидну природу. Скла¬ 
дається з 14 амінокислот. Вперше 
його виявлено у гіпоталамусі. 
Гіпоталамічний С. (див. 

Рилізинг-гормони) надходить че¬ 
рез судинну систему до гіпофіза, 
де гальмує виділення соматотро- 
піну (див. Росту гормон', звідси 
походить його друга назва: со- 
матотропін - рилізинг - інгібіруючий 
фактор). У гіпофізі С. може галь¬ 
мувати виділення ще й тиротропі- 
ну. С. виявлено також в підшлун¬ 
ковій залозі, де він утворюється 
Д-клітинами острівців Лангерган- 
са. Панкреатичний С. при¬ 
гнічує секрецію інсуліну Б-кліти- 
нами та секрецію глюкагону 
А-клітинами, що розташовані по¬ 
руч. В нормі в організмі зберіга¬ 
ється фізіол. рівновага між цими 
трьома гормонами. За умов гі- 
перінсулінемії продукція С. змен¬ 
шується. При цукровому діабеті 
посилюється дія глюкагону, яка 
спрямована на розщеплення у пе¬ 
чінці глікогену, внаслідок чого 
підвищується вміст глюкози у кро¬ 
ві. Були спроби використання С. 
для лікування цукрового діабету. 
Однак введення природного С. в 
організм призводить до пригнічен¬ 
ня синтезу не лише глюкагону, 
але й інсуліну та соматотропіну. 
Одержані шляхом хімічного син¬ 
тезу похідні природного сомато- 
статину здатні вибірково гальму¬ 
вати лише продукцію глюкагону. 
С. утворюється також Д-кліти¬ 
нами, які містяться у стінці шлун¬ 
ка і тонких кишок (див. Шлунко¬ 
во-кишкові гормони). Виділення 
шлунково - кишкового 
С. стимулюється компонентами 
ферментативного розщеплення біл¬ 
ків, вуглеводів, жирів під час 
травлення. С. знайдено також в 
периферичних нервах. Біол. зна¬ 
чення С., поряд з регуляцією сек¬ 
реції гормонів гіпофіза, полягає 
в фізіологічному об’єднанні про¬ 
цесів травлення і засвоєння харчо¬ 
вих продуктів та в участі в обміні 
речовин у підщлунковій залозі і 
печінці. ^ Я.Л.Германюк. 
СОМАТОТРбПНИИ ГОРМбН 
[від грец. а&ма (ос&датое) — тіло 
І трояц — поворот, зміна] — те 
саме, що й росту гормон. 
СбМБАТГЕЙ — місто на Зх. 
Угорщини, адм. ц. меде (області) 
Ваш. Вузол з-ць. 82,8 тис. ж. 
(1980). Підприємства маш.-буд. 
(вироби, с.-г. машин, устаткуван¬ 
ня для підприємств громад, хар¬ 
чування), лісопильної, меблевої, 
взут., текст, (бавовняної та вовня¬ 
ної) і харч, пром-сті. Музей. Ар- 
хіт. пам’ятки 2—18 ст. С. (за рим. 
часів — Саварія) засн. 41 н. е. 
СбМЕРВІЛЛ (Зошегуіііе) Джон 
(н. 13.ПІ 1905) — амер. філософ 
і соціолог, президент Товариства 
філософського вивчення діалек¬ 
тичного матеріалізму. Відомий 
працями з проблем гуманізму, 
демократії, прибічник концепції 
мирних шляхів переходу до соціа¬ 
лізму. В багатьох питаннях близь¬ 
кий до позицій діалектичного та 
істор. матеріалізму, партійність 
марксистсько-ленінської філософії 
вважає виразом її науковості, а ма¬ 
теріалістичну діалектику — мето¬ 
дом пізнання і революц. перетво¬ 
рення світу. С. послідовно висту¬ 
пає проти ідеології антикомуніз- 
му, неофашизму, фальсифікацій 
марксизму. Автор ««Радянської фі¬ 
лософії» (1946) — першої амер. 
книги про розвиток філософії в 

СРСР, ч Філософії марксизму» 
(1967) та ін. в. О. Курганський. 
СОМ ІТИ (від грец. ошца — тіло), 
первинні сегменти — парні ме- 
тамерні (див. Метамерія) ділян¬ 
ки, на які поділяється (сегменту- 
ється) на ранніх стадіях зародко¬ 
вого розвитку мезодерма деяких 
безхр^етних (кільчастих червів, 
членистоногих), усіх хордових тва¬ 
рин і людини, у безхребетних тва¬ 
рин сегментується вся мезодерма, 
у хордових і людини — лише спин¬ 
ний її відділ. Починається сегмен¬ 
тація з переднього відділу тіла і 
поступово переходить до заднього. 
З С. розвиваються тулубова мус¬ 
кулатура, осьовий скелет (у риб 
— ще скелет плавців), сполучно¬ 
тканинна частина шкіри та її по¬ 
хідні {волосся, нігті, копита, 
роги, пір'я, луска). 
СОМКО Яким Семенович [р. н. 
невід., м. Переяслав, тепер м. Пе- 
реяслав-Хмельницький Київ. обл. 
— 18 (28).ІХ 1663, м. Борзна, те¬ 
пер Черніг. обл.] — наказний геть¬ 
ман Лівобережної України (1660— 
63). Походив з міщан. Його сестра 
Ганна була першою дружиною Б. 
Хмельницького. С. був виразни¬ 
ком інтересів верхівки козац. стар¬ 
шини, яка обстоювала возз’єднан¬ 
ня України з Росією і виступала 
проти шляхет. Польші. Разом з 
тим С. та його прихильники дома¬ 
галися від царського уряду збе¬ 
реження феод, привілеїв козац. 
старшини, зміцнення її політ, 
влади і розширення автономії Лі¬ 
вобережної України в складі Рос. 
д-ви. В 1662 прихильники С. на 
старшинській раді в Козельці (те¬ 
пер с-ще міськ. типу Черніг. обл.) 
обрали його гетьманом України. 
Проти С. виступало старшинське 
угруповання, яке висувало геть¬ 
маном ніжинського полковника В. 
Золотаренка. Запідозрений у се¬ 
паратизмі, С. викликав невдово¬ 
лення царського уряду, який від¬ 
мовився затвердити його гетьманом. 
С. і ряд його прихильників було 
звинувачено в таємних зв’язках 
з правобережним гетьманом П. 
Тетерею та польс.-шляхет. уря¬ 
дом і за судовим вироком страчено. 
СбММЕРФІЛД (ЗоттегПеІсІ) 
Джон (н. 25.VI 1908, Лондон) — 
англ. письменник. Учасник нац.- 
революц. війни ісп. народу 1936— 
39. Друкуватися почав 1930. Від 
анархічних мотивів першого рома¬ 
ну чВони вмирають молодими» 
(1930) піднявся до послідовного 
антифашизму в худож. репортажі 
чДоброволець в Іспанії» (1937) та 
до змалювання боротьби англ. 
комуністів за інтереси пролета¬ 
ріату в романі чПерше травня» 
Ц936) та ін. 36. новел чУцілілі» 
(1947) — антивоєнного спрямуван¬ 
ня. В романах чСупротивники» 
(1952), чСпадщина» (1956) кри¬ 
тично зобразив англ. бурж. сус¬ 
пільство. Ідейні хитання С. серед. 
50-іХ рр. відобразилися в романі 
чП’ять градусів на північний за¬ 
хід» (1960). Після тривалої твор¬ 
чої кризи видав кн. спогадів ч В кар¬ 
боване» (1977). 

Б. ^ Б. Бунич-Ремізов. 
СОМНАМБУЛІЗМ (від лат. 5от 
пиз — сон і атЬиІо — ходжу, про- 
гулююсь), лунатизм — одна з рід¬ 
кісних форм порушення сну. С. 
проявляється у тому, що людина 
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сомов 

К. А, Сомов. Відлуння 
часу, що минув. 1903. 
ДТГ у Москві. 

Сон білий: 
1 — листок; 
2 — квітка; 
3 — плід (сім’янки). 

в стані своєрідного сну автоматич¬ 
но робить ряд послідовних дій. 
Вона раптово встає, починає руха¬ 
тись, виконує ряд складних актів 
(напр., перекладає різні речі, ви¬ 
ходить на вулицю, може вилізти 
на дерево або дах тощо). Прокинув¬ 
шись, людина про це нічого не 
пам’ятає. При С. має місце гальму¬ 
вання кори півкуль головного моз¬ 
ку, але без гальмування підкір- 
ки. С. буває здебільшого одним з 
проявів епілепсії, може виникати 
ПІСЛЯ тяжких психічних травм, 
травм черепа, при істерії. Ліку¬ 
вання С. проводять залежно від 
захворювання, яким він спричиню¬ 
ється. 
СОМОВ Йосип Іванович [1 (13).VI 
1815, с. Отрада Клинського по¬ 
віту Моск. губ.— 26.IV (8.V) 1876, 
Петербург] — рос. математик і ме¬ 
ханік, акад. Петерб. АН (з 1862). 
Закінчив Моск. ун-т (1835). Про¬ 
фесор Петерб. ун-ту (з 1847). Осн. 
наук, праці — з теор. механіки і 
матем. аналізу. С. дослідив рух 
твердого тіла з однією нерухомою 
точкою, запровадив поняття про 
прискорення вищих порядків, за¬ 
стосував їх до вивчення ряду геом. 
властивостей кривих і поверхонь. 
Важливим є дослідження С. з 
теорії еліптичних функцій та її 
застосування до механіки. Праці 
С. стосуються також теорії малих 
коливань системи навколо поло¬ 
ження стійкої рівноваги, 
сбмов Костянтин Андрійович 
[18 (ЗО).ХІ 1869, Петербург — 6.V 
1939, Париж] — рос. живописець 
і графік, дійсний член петерб. АМ 
(з 1913). Брав участь у виставках 
<Мира искусства^ та ^Союзу ро¬ 
сійських художниківо. В 1888 
—97 навчався в петерб. АМ у І. Рє- 
піна, 1898 — в майстерні Кола- 
россі в Парижі. У 1923 виїхав 
з Росії, з 1925 жив у Парижі. 
Звертаючись до тем дворянського 
побуту 18 — поч. 19 ст., мотивів 
італ. комедії дель арте, С. у своїх 
картинах створив вигаданий диво¬ 
вижний світ. Твори; ^Прогулянка 
після дощу» (1896), чВечір» (1902), 
«Осміяний поцілунок» (1908), 
«Спляча молода жінка» (1909). 
С. писав також портрети («Дама 
у блакитному вбранні», 1897— 
1900; портрети О. Блока, 1907, і 
С. Рахманінова, 1925, та ін.). 
Брав участь в оформленні журна¬ 
лу «Мир искусства», виконав ілю¬ 
страції до творів О. Пушкіна, М. 
Гоголя та ін. У 1918 — професор 
Петрогр. держ. вільних худож. 
навч. майстерень. 
Те.: Письма. Дневники. Суждения 
современников. М., 1979. 
Літ.: Пружан И. Н. Константин Со¬ 
мов. М., 1972; Константин Андреевич 
Сомов. Альбом. М., 1973. 

С О М О В Орест Михайлович 
[літ. псевд. — Порфирій Байський; 
10 ? (21 ?).ХП 1793, м. Вовчанськ, 
тепер Харків, обл.— 27.V (8.VI) 
1833, Петербург] — рос. літ. кри¬ 
тик, письменник, журналіст. Був 
близький до декабристів. Літ. ді¬ 
яльність почав 1816. Виступав 
як теоретик прогресивного роман¬ 
тизму. В статтях «Про романтич¬ 
ну поезію» (1823) та критичних 
оглядах рос. л-ри 1828—31 в «Се- 
верньїх цветах» писав про створен¬ 
ня нац. л-ри. Для повістей «Сва¬ 
тання» (1831), «Матінка і синок» 

(1833) характерні реалістичні тен¬ 
денції в зображенні дійсності. В 
повістях «Гайдамака» (1826), «Ру¬ 
салка» (1829), «Київські відьми» 
(1833) змалював картини укр. 
побуту, використав матеріали укр. 
фольклору. 
Літ.: Кирилюк 3. В. О. М. Сомов. 
«Радянське літературознавство», 1960, 
№ 5. 

СОМОВА МбРЕ — окраїнне 
море Тихого ок. біля берегів Ан¬ 
тарктиди. Лежить між Росса мо¬ 
рем і морем Дюрвіля, омиває уз¬ 
бережжя Землі Вікторії. Від океа¬ 
ну відокремлене о-вами Баллені. 
Пл. майже 1 млн. км^; переважа¬ 
ють глибини 1500—3500 м. Протя¬ 
гом року вкрите дрейфуючою кри¬ 
гою і айсбергами. У С. м. рад. 
експедиції провели океанографіч¬ 
ні дослідження; вивчено геол. 
будову берегів і мор. дна, складе¬ 
но карти. На узбережжі моря з 
1971 постійно діє рад. антарктич¬ 
на станція Ленінградська. Назване 
С. м. 1975 на честь рад. полярного 
дослідника М. М. Сомова (1908— 
1973). , О. М. Козловський. 
СОМОПОДГБНІ (ЗіІигіЬгтез) — 
ряд риб підкласу променеперих. 
Раніше С. розглядали як підряд 
ряду коропоподібних. Тіло (довж. 
від кількох см до 5 м, маса до 
300 кг) видовжене, голе або вкри¬ 
те кістковими пластинками чи 
шипиками. Навколо рота кілька 
пар вусиків, на щелепах завжди 
є зуби. С. поширені переважно у 
прісноводних водоймах усіх кон¬ 
тинентів, в меншій мірі в солонува¬ 
тих і морських водах. Серед С. 
є хижаки, що живляться рибою, 
бентофаги (поїдають безхребет¬ 
них дна), рослиноїдні, деякі пара¬ 
зитують на ін. рибах. Ряд об’єд¬ 
нує 28—31 родину, бл. 150 родів, 
понад 1200 видів; в СРСР — 4 ро¬ 
дини^ Ю видів), ут. ч. у водоймах 
України поширений сом звичайний, 
в зх. областях акліматизований 
американський сомик. Деякі С. 
мають промисл. значення. Викоп¬ 
ні рештки відомі з верхньокрейдо- 
вих відкладів. Ю. В. Мовчан. 
СОН — періодичний стан організ¬ 
му людини й тварин, який харак¬ 
теризується виключенням свідо¬ 
мості і зниженням здатності нерво¬ 
вої системи відповідати на зов¬ 
нішні подразнення. Під час С. упо¬ 
вільнюється частота дихальних ру¬ 
хів, стає рідшим пульс, знижу¬ 
ються кров'яний тиск та інтен¬ 
сивність обміну речовин. При вив¬ 
ченні під час С. біоелектричних 
потенціалів мозку (див. Електро- 
енцефалографія), тонусу м’язів 
(див. Міографія), рухів очних 
яблук було встановлено 5 фаз С. 
Перші чотири фази характеризують¬ 
ся прогресуючим уповільненням 
частоти біопотенціалів мозку, зни¬ 
женням м’язового тонусу, відсут¬ 
ністю рухів очей. Ці ознаки типо¬ 
ві для Т. 3. повільнохвильового С. 
Під час п’ятої фази С., на фоні 
значного зниження м’язового тону¬ 
су, спостерігаються швидкі рухи 
очних яблук під заплющеними ві¬ 
ками, окремі мимовільні рухи ту¬ 
луба і кінцівок, а на електроенце¬ 
фалограмі реєструються часті низь¬ 
ковольтні коливання, розвиваєть¬ 
ся т. 3. швидкохвильовий, або па¬ 
радоксальний, С., під час якого 
виникають сновидіння. Протягом 

С. повільнохвильовий і швидко- 
хвильовий С. замінюють один одно¬ 
го кожні 70—120 хв. На швидко- 
хвильовий С. припадає 20% часу 
С. Наставання С. і перехід однієї 
його фази в іншу зумовлені інтен¬ 
сивністю впливів на кору великих 
півкуль головного мозку з боку 
ретикулярної формації різних 
відділів стовбурної частини мозку, 
гіпоталамуса та утворень лімбіч- 
ної системи. В регуляції С. беруть 
також участь речовини, що здійс¬ 
нюють у нервовій системі переда¬ 
чу збуджуючих та гальмівних впли¬ 
вів: гамма-аміномасляна кислота, 
ацетилхолін, норадреналін і се¬ 
ротонін. У людини С. має циркад- 
ний ритм (див. Біологічні ритми). 
З віком потреба у С. змінюється: 
від 16 годин у новонароджених 
до 7—8 годин у дорослих. До по¬ 
рушень С. відносять безсоння та 
надмірну сонливість— гіперсомнію 
(див. Летаргія). Деяким твари¬ 
нам властиві зимовий сон і сплячка. 
Близьким до С. є гіпноз. 
Літ.: Карманова И. Г. Зволюция 
сна. Зтапьі формирования цикла 
«Бодрстьование — сон» в ряду позво- 
ночньїх. Л., 1977; Мепсіеїзоп '\V. В., 
ОіПіп С., '\Ууаіі К. Л. Нитап зіеер 
ап<1 іі.з (ІІ50ГСІЄГ5. Nе\V-Vогк — Ьоп- 
сіоп, 1977. М. Я. Волошин. 

СОН, сон-трава (РиІзаііПа) — рід 
рослин родини жовтецевих. Бага¬ 
торічні кореневищні трави з при¬ 
кореневими пальчасто- або пери- 
сторозсіченими листками на дов¬ 
гих черешках. Квітки поодинокі, 
досить великі, здебільшого фіоле¬ 
тові. Бл. 35 видів, пошир, в помір¬ 
ному, субтропіч. і частково холод¬ 
ному поясі Пн. півкулі, в СРСР 
бл. зо видів, з них в УРСР — 6. 
Ростуть у соснових і мішаних лі¬ 
сах, по галявинах, в степах, на гір¬ 
ських долинах. Отруйні (містять 
алкалоїд анемонін). Два види — 
С. білий (Р. аІЬа) і С. великий 
(Р. ^гапсііз) — рідкісні, зникаючі, 
що потребують охорони рослини, 
занесені до Червоної книги Укра¬ 
їнської РСР. Деякі види культи¬ 
вують як декоративні. 
СОНАТА (італ. 50паіа, від зопа- 
ге — звучати) — жанр камерної 
інструментальної музики; твір 
цього жанру (як правило, цикліч¬ 
ний) складається з кількох—трьох, 
чотирьох, рідще двох — частин, 
одна з яких написана в сонатній 
формі. С. бувають і одночастинні, 
що зберігають основну частину 
циклу — сонатне алегро. С. для 
однієї або двох скрипок та баса 
(клавесина), близькі за будовою 
до сюїти, створив А. Кореллі (кін. 
17 ст.). У 1-й пол. 18 ст. С. писали 
Г. Гендель, Й. С. Бах, А. Скарлат- 
ті та ін. Класична циклічна С. 
склалася в 2-й пол. 18 ст. (В. А. 
Моцарт, Й. Гайдн), ідейно-худож. 
зрілості досягла у творчості Л. 
Бетховена (поч. 19 ст.). С. писали 
Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Ф. Ліст, 
Й. Брамс, в Росії — П. Чайковсь- 
кий, О. Глазунов, С. Рахманінов, 
О. Скрябін. Відомі С. укр. ком¬ 
позиторів — М. Березовського, 
Д. Бортнянського, М. Лисенка. 
Певний внесок у розвиток жанру 
С. зробили рад. композитори С. 
Прокоф’єв, М. Мясковський, В. 
Косенко, Л. Ревуцький, Б. Лято- 
шинський, М. Дремлюга, М. Ско- 
рик. В. Д. Кирейко. 
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СОНАТНА ФОРМА, сонатне 
алегро — форма муз. твору, в якій 
розвиваються і протиставляються 
дві провідні теми. Осн. розділи С. 
ф.— експозиція (обидві теми прохо¬ 
дять у різних тональностях), роз¬ 
робка і реприза (теми проводяться 
в одній, осн. тональності). С. ф. 
буває і без розробки, іноді почина¬ 
ється повільним вступом, часто за¬ 
кінчується кодою, що завершує 
твір. С. ф. застосовується в 1-й 
(швидкій) частині сонати, кварте¬ 
ту, симфонії, в деяких оперних 
увертюрах тощо. В С. ф. часто 
пишуться також фінали, іноді — 
серед, частини циклічних форм. 
Класичні зразки С. ф. складалися 
на поч. 17 ст., утвердилися в 2-й 
пол. 18 ст. Це — одна з найдоско¬ 
наліших музичних форм. 

В. Д. Кирейко. 
сонгАТ, сонгої — народ, який 
живе в Республіці Нігер, Малі, 
Верхній Вольті, Нігерії, Беніні. 
Заг. чисельність С. (разом з наро¬ 
дами джерма, денді) — 1,95 млн. 
(1980, оцінка). Мова — сонгайсь- 
ка, становить окрему групу мов. 
За релігією С.— мусульмани- 
суніти. За середніх віків створили 
д-ву Сонгаї, що досягла розквіту 
в 15—16 ст. Осн. заняття сучас. 
С.— землеробство, скотарство, ри¬ 
бальство; частина С. працює в про¬ 
мисловості. 
сонгАї, Сонгай, Імперія Гао — 
середньовічна держава в Зх. Афри¬ 
ці. Столиця — м. Гао. Засн. не 
пізніше 9—11 ст., найбільшого 
розквіту досягла в 15—16 ст. Була 
найзначнішою д-вою Зх. Африки. 
Етнічне ядро С. становила народ¬ 
ність сонгаї. В С. значно розвину¬ 
лися феод, відносини. В С. були 
розвинуті ремесла і торгівля. В 
1591 С. зазнала навали військ сул¬ 
тана Марокко і на поч. 17 ст. при¬ 
пинила ^снування. 
СОНГАЙЛЛ Рінгаудас-Бронісло- 
вас Ігнович (н. 20.IV 1929, Клайпе¬ 
да) — рад. держ. і парт. діяч. 
Член КПРС з 1953. Н. в сім’ї ро¬ 
бітника. Закінчив Литовську вете¬ 
ринарну академію (1955), 1954— 
56 — секретар партбюро цієї ж 
академії. В 1956—57 працював від¬ 
повідальним організатором в апа¬ 
раті ЦК Компартії Литви. В 1957— 
60—зав. с.-г. відділом Управління 
справами Ради Міністрів Литовсь¬ 
кої РСР. У 1960—61 — заст. мі¬ 
ністра с. г. Литовської РСР. У 
1961—62 — заст., перший заст. Го¬ 
лови Ради Міністрів — міністр 
виробництва і заготівель с.-г. 
продуктів Лит. РСР. У 1962 — 
81 — секретар ЦК Компартії 
Литви. З січня 1981 — Голова 
Ради Міністрів Лит. РСР. Член 
Центр, ревізійної комісії КПРС з 
1981. Депутат Верховної Ради 
СРСР 10-РО скликання. Нагородже¬ 
ний орденом Жовтневої Революції, 
ін. орденами, медалями, 
сонгкбй — ріка у Пд.-Сх. Азії, 
в межах В’єтнаму і Китаю. Див. 
Хонгха. 
СбНЕВІ, повчкові (Муохі(1ае) — 
родина ссавців ряду гризунів. Зов¬ 
ні схожі на невелику білку або 
хом’яка, довж. тіла до 20 см, хвос¬ 
та — до 16 см. Волосяний покрив 
пухнастий, але низький, на хвості 
часто розділений на 2 боки. Поши¬ 
рені в лісах помірних і теплих зон 
Європи, Пд. Азії, Африки. Жи¬ 

вуть переважно на деревах, гнізда 
з трави або листя влаштовзпоть у 
дуплах, серед гілок тощо. Самка 
1—2 рази на рік приносить по 2—9 
малят. Тривалість життя 2—5,5 
року. Живляться плодами і насін¬ 
ням дерев, комахами. 7 сучас. 
родів з 11 видами. В СРСР — 5 ро¬ 
дів з 8 видами, у т. ч. на Україні 
— 4 види: соня-повчок, г о р і ш - 
никова соня (Мизсагсііпиз 
ауеііапагіиз), лісова соня 
(Пгуотуя піїесіиіа) і садова 
соня (Еііотуз циегсіпиз), яка 
занесена до Червоної книги Укра¬ 
їнської РСР. Викопні рештки С. 
відомі починаючи з олігоцену. 

І. Т. Сокур. 

сонет (італ. 50пеио; першодже¬ 
рело: лат. зопиз — звук) — кано¬ 
нічна віршова форма. Виник С. в 
Італії в 13 ст. Складається з 14 
рядків, пов’язаних спільними ри¬ 
мами у два катрени і два терцети. 
Розташування рим у класичному 
С. таке: абба, абба, вгв, ггв; кла¬ 
сичний розмір —п’ятистопний ямб. 
У нац. л-рах європ. країн С. часто 
відрізняється від класичного як 
розташуванням рим, так і розмі¬ 
ром. За змістом С. часто нагадує 
драму: в перших чотириряддях на¬ 
мічається чконфлікт чуття» (І. 
Франко), а в кінцевих триряддях 
настає розв’язка. У світовій л-рі 
відомі сонети Ф. Петружи, У. 
Шекспіра, Л. Камоенса, И. В. Ге- 
те, Г. Гейне, А. Міцкевича, Ж. М. 
Ередіа, Ш. Бодлера, Ф. Прешер- 
на, П. Гвездослава, В. Незвала, 
Е. Верхарна, П. Неруди та ін. 
Перший С. в укр. л-рі з’явився 
1830 (переробка вірша Сапфо О. 
Шпигоцьким). І. Франко надав 
С. революц. звучання (чВольні со¬ 
нети», «Тюремні сонети»). С. писа¬ 
ли Л. Боровиковський, М. Шашке- 
вич, Ю. Федькович, Леся Україн¬ 
ка, В. Самійленко, У. Кравченко, 
С. Чарнецький та ін. Чільне місце 
посідає С. у творчості укр. рад. 
поетів — М. Зерова, М. Рильсько¬ 
го, Д. Павличка. Особлива форма 
С.— т. 3. вінок сонетів — зустрі¬ 
чається у творах Б. Грінченка, В. 
Бобинського, багатьох рад. поетів. 

^ Д. В. Павличко. 
СбНЕЧКОВІ (Соссіпеїіісіае) — 
родина жуків. Тіло (довж. 2—9 
мм) зверху опукле, знизу пласке. 
Забарвлення яскраве: різноманіт¬ 
ні комбінації червоного, жовтого, 
білого і чорного кольорів. Жуки і 
личинки майже усіх С.— хижаки: 
живляться попелии,ями, щитівка¬ 
ми, червецями, листоблішками. 
Деякі види — рослиноїдні. Родина 
об’єднує понад З тис. видів, поши¬ 
рених на всіх материках, крім 
Антарктиди. В СРСР бл. 160 ви¬ 
дів, у т. ч. на Україні — 72. Ба¬ 
гатьох С. використовують для бо¬ 
ротьби з комахами-шкГдниками. 
Зокрема, завезених з Австралії в 
Абхазію родолію австралійську 
(Косіоііа сагсііпаїіз) і криптолемуса 
(Сгуріоіетиз топігоигіегі) вико¬ 
ристовують у боротьбі з шкідника¬ 
ми цитрусових і чаю. На Кавказі, 
в Закарпатті та на Далекому Сході 
для боротьби з шкідником плодо¬ 
вих дерев — щитівкою каліфорній¬ 
ською використовзпоть місцеві ви¬ 
ди С. з роду хілокорус (СЬіІосо- 
гия). І. К. Загайкевич. 
СбНІН Микола Якович [10 (22).І1 
1849, Тула — 14 (27).ІІ 1915, Пет¬ 

роград] — рос. математик, акад. 
Петерб. АН (з 1893). Закінчив 
Моск. ун-т (1869). З 1877 — профе¬ 
сор Варшавського ун-ту. Осн. наук, 
праці — з теорії циліндричних 
функцій, гамма-функцій, ортого¬ 
нальних многочленів тощо. С. дос¬ 
лідив важливий для застосувань 
клас інтегральних рівнянь зі 
змінною границею і ядром, що за¬ 
лежить від різниці аргументів. 
Автор праць також з теорії визна¬ 
чених інтегралів, асимптотичних 
розкладів функцій тощо. 
СОН ЙОН (справж. ім’я та прізв. 
— Сон Мухьон; 24. V 1903, Сеул 
— 1976, за іншими даними 1979, 
Пхеньян) — корейський письмен¬ 
ник, драматург, громад. діяч 
(КНДР). Один з організаторів 
Корейської федерації пролет. мис¬ 
тецтва (1925). В ранніх оповідан¬ 
нях вперше в кор. л-рі відобразив 
боротьбу робітн. класу («Доменна 
піч», 1925, «Представник артілі 
каменярів», 1926). Автор сатирич¬ 
них комедій «Чому гинуть комарі?» 
(1925), «Відмінити всі зустрічі!» 
(1929), істор. драми «Поет-ман- 
дрівник Кім Саккат» (1938) та ін. 
Після 1945 осн. тема творчості — 
становлення нар. влади (зб. п’єс 
«Народ захищає батьківщину», 
1947; п’єса «Сестри», 1949). Істор. 
драми «Острів Канхвадо» (1953— 
55), «Фенікс» (1959), «Пак Йонам» 
(1962)— про боротьбу корейського 
народу за незалежність батьків¬ 
щини. 
Те.: Рос. перекл.— [Твори]. 
В кн.: Корейские пьесьі. М., 1967; 
[Новели]. В кн.: Жили такие люди. 
Новелльї корейских писателей. М., 
1971. Л. Р. Концевич. 

СбННА ХВОРбБА — інфекцій- 
не захворювання, спричинюване 
двома видами найпростіших пара¬ 
зитів — трипаносомами. С. х. пе¬ 
редається через укуси кровосисної 
мухи цеце, яка інфікується і пере¬ 
дає інфекцію при кровоссанні, а 
також при переливанні крові від 
хворої на С. X. людини. Зустріча¬ 
ється переважно в тропічній Афри¬ 
ці. Тривалість хвороби — від кіль¬ 
кох місяців до років. Ознаки: на 
місці укусу мухи цеце через 2—З 
доби виникає запальний горбик, 
а через 2—З тижні з’являються 
заг. ознаки хвороби: підвищення 
т-ри тіла, головний біль, безсоння, 
висипи на шкірі; збільшуються 
лімфатичні вузли. Згодом з’яв¬ 
ляються ознаки тяжкого ураження 
центральної нервової системи {ме¬ 
нінгіт, сонливість, порушується 
хода, дрижать кінцівки). Про¬ 
філактика: боротьба з му¬ 
хами цеце, виявлення та лікування 
хворих на С. X. Лікування: 
хіміотерапевтичні засоби. 
СдННІ АРТЕРІЇ — великі суди¬ 
ни, по яких збагачена киснем (арте¬ 
ріальна) кров тече до головного 
відділу тіла хребетних тварин і 
людини. У нижчих хребетних С. а. 
відходять від надзябрових судин. 
У ссавців та людини є дві загальні 
С. а.: ліва, яка відходить від 
дуги аорти, і права, яка почина¬ 
ється від безіменної артерії, що є 
гілкою цієї дуги. Кожна загальна 
С. а. розгалужується на дві С. а.— 
внутрішню та зовніш- 
н ю. Дрібні розгалуження внутр. 
С. а. досягають головного мозку, 
азовн.— поверхневих'тканин голо- 

СОННІ АРТЕРІЇ 

Р.-Б. І. Сонгайла. 

2 

Сонечкові: 
1 — сонечко тринадця- 
тикрапкове (Нірросіа- 
тіа і:ге(1есітрипс£аіа); 
2 — сонечко семикрап- 
кове (Соссіпеїіа зер- 
Іетрипсіаіа). 
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сонц 

Сонцезахисні засоби 
(вертикальні екрани і 
горизонтальні піддаш¬ 
шя). Технологічний ін¬ 
ститут у Рангуні. Бір¬ 
ма. 1960. 

Сонцевики. Асііпо- 
зрЬаегіит еісЬЬогпі: 
1 — ектоплазма; 
2 — ендоплазма; 
3 — їжа; 
4 — аксоподії; 
5 — ядро. 

ви і шиї, забезпечуючи їх крово¬ 
постачання. Здавлюванням С. а. 
можна викликати втрату свідомос¬ 
ті (звідси назва). Крім С. а., у 
кровопостачанні голови беруть 
участь також хребетні артерії. 
СОНЦ Ада Юхимівна (9.XII 1897, 
м. Бердичів — 13.11 1968, Дніпро¬ 
петровськ) — євр. та рос. рад. акт¬ 
риса, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1945). З 1919 навчалася в те¬ 
атр. студії «Культурліга» в Києві 
(1921—24 — в Москві). Сценічну 
діяльність почала 1925 в Харкові. 
З 1934 (з перервою) працювала 
в Києві, з 1944 — в Чернівецькому 
євр. театрі. В 1936—37 і 1950—60— 
актриса Дніпроп. рос. драм, теат¬ 
ру ім. М. Горького. Серед ролей — 
Васса («Васса Желєзнова» М. Горь¬ 
кого), Сонька («Аристократи» По- 
годіна), Ноемі («Повстання в гет¬ 
то» Маркіша), Естер («Пурим- 
шпіль» Лойтера), Порція («Вене¬ 
ціанський купець» Шекспіра), Мі- 
реле Ефрос («Міреле Ефрос» М. 
Горького). 
СбНЦЕ — центргільне тіло Соняч¬ 
ної системи, астр. знак 0‘> розжа¬ 
рена плазмова куля. С.— най¬ 
ближча до Землі (3.) зоря. Видима 
візуальна зоряна величина С. 
—26,74, абс. 4-4,83. Спектральний 
клас С. 02 (жовтий карлик). 
Швидкість руху відносно сукуп¬ 
ності найближчих зір 19,7 км/с. 
С. розташоване в одній з спіраль¬ 
них гілок Галактики. Віддаль від 
3. до С. змінюється від 147,1 млн. 
км (січень) до 152,1 млн. км (ли¬ 
пень), становлячи в середньому 
149,6 млн. км (.астрономічна оди- 
нии,я). Радіус С. К0= 6,96 • 10^ км 
(в 109 раз більший радіуса 3.); 
маса 1,99 10^® кг (99,866% маси 
всієї Сонячної системи); серед, гус¬ 
тина 1410 кг/м^; прискорення сили 
тяжіння біля поверхні 274 м/с^. 
Розподіл енергії в спектрі С. 
близький до випромінювання абсо¬ 
лютно чорного тіла з ефективною 
температурою 5770 К. С. оберта¬ 
ється навколо власної осі (нахиле¬ 
ної під кутом 83® до площини екліп¬ 
тики) в прямому (в тому ж само¬ 
му, шо й 3.) напрямі з серед, 
періодом відносно 3. 27,28 доби. 
Кутова швидкість обертання С. на 
різних широтах його неоднакова 
(на екваторі вона найбільша, ліній¬ 
на швидкість бл. 2 км/с). У 1974 
на Крим, астрофіз. обсерваторії 
(А. Б. Сєвернии з співробітн.) 
виявлено, що С. злегка пульсує з 
серед, періодом 160 хв і ампліту¬ 
дою бл. 20 км. Потужність випро¬ 
мінювання С. 3,86 • 10^® Вт. 3. 
одержує 722 • 10® частину цієї 
енергії (див. Сонячна енергетика, 
Сонячна радіація. Сонячна стала). 
С. — осн. джерело тепла і світла для 
3., забезпечує погодні і кліматич¬ 
ні процеси, життєдіяльність тва¬ 
рин і рослин. Частина енергії С. 

■ нагромаджена в надрах 3. у вигля¬ 
ді кам’яного вугілля, нафти тощо. 
На С. виявлено понад 70 хім. еле¬ 
ментів; з них водень становить 
бл. 90%(заг. числа атомів), гелій— 
бл. 10%; інших елементів разом 
взятих прибл. в 1000 раз менше 
як водню. Фіз. умови всередині С. 
визначаються вагою верх, шарів, 
яка зрівноважується газовим тис¬ 
ком. Густина, тиск і т-ра швидко 
наростають до середини С. В центр. 

частинах т-ра ~ (1,0—1,5) • 10’ К, 
тиск » З • 10“ атм, густина до 
150 000 кг/м^. Джерело енергії С.— 
термоядерні реакції, в результаті 
яких у ядрі С. (г ^ 0,25 1^0) 
водень перетворюється на гелій. 
За 5 млрд. років існування С. 
на гелій перетворилось ол. полови¬ 
ни водню в його центр, частині. 
Осн. частина енергії з ядра пере¬ 
носиться електромагн. випроміню¬ 
ванням, яке повільно дифундує 
до поверхневих шарів С.; лише 
невелика частка її переноситься 
безперешкодно нейтрино з ядра С. 
У вищих шарах завтовшки бл. 
0,15 К© здебільшого має місце 
конвекція (потоками нагрітої плаз¬ 
ми). Тут же генеруються інтенсив¬ 
ні електричні струми і магнітні 
поля, які зумовлюють багато явищ 
сонячної активності та магнетиз¬ 
му С. Над конвективною зоною роз¬ 
ташовані спостережувані шари — 
сонячна атмосфера, з нижньої час¬ 
тини (фотосфери) якої виходить 
майже все електромагн. випроміню¬ 
вання С. Фотосфера складається 
з світлих гранул поперечником 
300—1000 км, оточених вузькими 
темнішими проміжками, і т. з. 
супергранул поперечником 20—50 
тис. км. Т-ра гранул вища за т-ру 
навколишнього газу на 300—500 К, 
і тому вони спливають угору. В су- 
пергранулах газ розтікається від 
центра до периферії; на краях су¬ 
пергранул існують посилені магн. 
поля, які пронизують по висоті 
майже всю атмосферу С. та зумов¬ 
люють появу атмосферної сітки. 
Грануляція і супергрануляція —; 
наслідок руху потоків у плазмі 
конвективної зони. Турбулент¬ 
ність від конвекції породжує гра¬ 
вітаційні, звукові та магнітогідро¬ 
динамічні хвилі, які переносять 
енергію в хромосферу та сонячну 
корону і розігрівають їх до висо¬ 
ких т-р. Ці шари вкрай неоднорід¬ 
ні за своїми фіз. властивостями, 
мають тонку «нитчасту» та проме¬ 
неву структуру, товщина деталей 
якої 1—30 тис. км. В активних 
областях (АО) фотосфери видно 
сонячні плями та більш гарячі 
факели. В хромосфері спостеріга¬ 
ються спікули, флокули (над фа¬ 
келами), протуберанці, темні во¬ 
локна (проекції протуберанців на 
диск) та ін. Заг. форма корони 
(а також число активних утворень 
в атмосфері С.) змінюється з фа¬ 
зою циклу сонячної активності. 
Корона —"потужне джерело со¬ 
нячного вітру', вона також дає 
інтенсивне випромінювання в рент¬ 
генівському та радіодіапазоні дов¬ 
жин хвиль. Перехідний шар між 
хромосферою та короною завтовш¬ 
ки 103—10'* км — осн. джерело 
крайнього ультрафіолетового ви¬ 
промінювання С. В атмосфері С. в 
районі АО та плям відбуваються 
сонячні спалахи', вони служать 
джерелами сонячного космічного 
проміння, а також додаткового 
рентген і всь кого, у л ьтраф і о летово- 
го і корпускулярного випроміню¬ 
вання С., генерують ударні хвилі 
на С. і в міжпланетному середови¬ 
щі та посилено впливають на маг- 
нітосферні, іоносферні та ін. про¬ 
цеси на 3. та в Сонячній системі 
(див. Сонячно-земні зв'язки). С. 
спостерігають і досліджують за 

допомогою сонячних телескопів і 
спец, інструментів в обсервато¬ 
ріях та інститутах астроно¬ 
мічних (в срср — ГАО Ан срс:р 
і АН УРСР, Кримській астрофіз. 
обсерваторії та ін.), а також вико¬ 
ристовуючи космічні зонди. Ряд 
обсерваторій вивчає С. за єди¬ 
ною програмою служби Сонця. Іл. 
див. на окр. аркуші, с. 304—305. 
Літ.: Северньїй А. Б., Степанян Н. Н. 
(Золнечньїе вспьішки. М., 1976; Фи* 
зика космоса. Маленькая знциклопе- 
дия. М., 1976; Никольский Г М. 
Невидимеє Солнце, М., 1980; Гибсон 
3. Спокойное Солнце. Пер. с англ. 
М., 1977; Поток знергии Солнца и его 
изменения. Пер. с англ. М., 1980; 
Солнечная и солнечно-земная физика. 
Иллюстрированньїй словарь терминов. 
Пер. с англ. М., 1980. 

В. [. Іванчук. 

СОНЦ£ВИКЙ (Неііогоа) — під- 
клас одноклітинних організмів кла¬ 
су саркодових. Нагадують радіо¬ 
лярій, але, на відміну від них, 
не мають центр, капсули. Тіло 
(діаметр 0,01—1 мм) кулясте, 
з численними нібиніжками — аксо- 
подіями, розділяється на широку 
зону ектоплазми та ендоплазму, 
в якій міститься одне або багато 
(до 200) ядер. Більшість С. — голі, 
деякі мають решітчастий скелет з 
кремнезему. Живляться ін. най¬ 
простішими, водоростями, коло¬ 
вертками і т. п. Розмноження не¬ 
статеве (поділ надвоє); описаний 
також і статевий процес. С. по¬ 
ширені в прісних і солоних во¬ 
доймах усіх частин світу. Відомо 
понад 70 видів справжніх С. (Не- 
Ііогоа) і понад 100 видів т. з. не- 
справжньосонцевиків (РьеисІоЬеІіо- 
2оа). У фауні України — бл. 20 
видів. Типовий представник Асіі- 
позрЬаегіит еісЬЬогпі. Одиночні 
викопні форми С. зустрічаються 
починаючи з олігоцену. 

О. П. Маркевич. 

СОНЦЕЗАХИСНГ засоби , СОН- 

цезахист — сукупність архітектур¬ 
но-планувальних, конструктивних 
і технічних засобів для захисту 
від несприятливої дії інсоляції 
і для створення зручних умов 
світлового і теплового середовища 
в будинках та на відкритих тери¬ 
торіях населених місць. До архіт.- 
планувальних С. з. належать: ра¬ 
ціональна орієнтація будівель (а 
також віконних прорізів, ліхтарів) 
відносно сторін горизонту, влашту¬ 
вання галерей і глибоких лоджій, 
озеленення і обводнення територій, 
озеленення фасадів будівель, світ¬ 
ле пофарбування зовнішніх ого¬ 
род жувальних конструкцій. Кон¬ 
структивні С. 3.: використання 
для заповнення світлових отворів 
споруд тепловідбивного, тепло¬ 
вбирного і світлорозсіюючого 
скла, застосування в конструкці¬ 
ях зовн. стін, теплоізоляційних 
матеріалів та повітряних прошар¬ 
ків, влаштування на плоских по¬ 
верхнях водоізолюючого шару. 
До техн. С. 3. належать кондиціо- 
нування повітря, радіаційне охо¬ 
лодження. Вибір С. 3. зумовлю¬ 
ється кліматичними умовами міс¬ 
цевості і орієнтацією фасаду спо¬ 
руди. 
сонцелікування, геліоте¬ 
рапія — використання з лікуваль¬ 
но-профілактичною метою проме¬ 
невої енергії Сонця: як видимих 
променів світла, так і невидимих 
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(інфрачервоних та ультрафіолето¬ 
вих). При С. в організмі активу¬ 
ються процеси обміну речовин, 
покращується загальний стан. Над¬ 
мірне діяння на організм сонячно¬ 
го проміння може привести до за¬ 
гострення деяких хронічних хво¬ 
роб, викликати нервові розлади, 
опіки, тому при С. треба додержу¬ 
ватися певних правил. Раніш ніж 
приймати сонячні ванни, треба 
порадитися з лікарем. Протипо¬ 
казання при С.: активні форми 
туберкульозу легень, серцево-су¬ 
динні захворювання, тиреотокси¬ 
коз тощо. Див. також Аеротерапія. 
СОНЦЕСТОЯННЯ — момент 
часу, коли центр сонячного диска 
під час видимого руху по небес¬ 
ній сфері досягає найбільшого 
за абсолютною величиною схилен¬ 
ня (±23'’27'). Моменти С. наста¬ 
ють у простий рік на 5 год 48 
хв 46 с пізніше, ніж у попередній, 
а у високосний — на 18 год 11 хв 
14 с раніше; тому вони можуть 
припадати на дві сусідні календар¬ 
ні дати. С. буває двічі на рік: 
літнє С. (21 або 22 червня) — 
початок астр. літа в Пн. півкулі, 
і з и м о в е С. (21 або 22 грудня) 
— початок астр. зими в Пн. пів¬ 
кулі. Точки екліптики, в які під 
час С. приходить центр сонячного 
диска, наз. точками літнього й 
зимового С. Поблизу цих точок 
схилення (див. Координати не¬ 
бесні) центра сонячного диска 
змінюється дуже повільно. Сонце 
нібито зупиняється на кілька 
днів на одній висоті, звідки й 
назва «сонцестояння». 
СОНЦЕЦВГТ, сонянка (Неііап- 
іЬетит) — рід рослин родини чис- 
тових. Одно- і багаторічні трави, 
півкущі, рідше кущі. Листки 
цілісні, здебільшого супротивні. 
Квітки правильні, жовті, рідше 
білі або червоні, в цимозних ки¬ 
тицевидних суцвіттях. Плід — 
коробочка. Понад 100 видів, по¬ 
шир. переважно в помірних об¬ 
ластях Пн. півкулі (З види відомі 
в нетропічній Пд. Америці). В 
СРСР — 22 види, з них в УРСР — 
11. Найпоширеніший С. з в и ч а й - 
ний (Н. питтиіагіит); росте в 
лісових і лісостепових районах 
та в пн.-сх. частині Степу на уз*' 
ліссях, схилах гір, крейдяних 
та вапнякових відслоненнях. С. 
звичайний та деякі ін. види — 
декоративні рослини. 

А. П. Лебеда. 
СбНЯ-ПОВЧОК — рід гризунів 
род. соневих. Те саме, що й пов- 
чок. 
СбНЯЧНА АКТЙВНІСТЬ — 
сукупність нестаціонарних явищ 
на Сонці. До цих явищ належать 
утворення сонячних плям, соняч¬ 
них спалахів, факелів, флокулів, 
протуберанців, корональних про¬ 
менів, конденсацій, транзієнтів, 
виникнення спорадичного радіо¬ 
випромінювання, збільшення уль¬ 
трафіолетового, рентгенівського і 
корпускулярного випромінювання 
тощо (див. також Сонячна радіа¬ 
ція). Більшість цих явищ тісно 
пов’язані між собою і виникають 
в активних областях. В їх проті¬ 
канні виразно помітна циклічність 
з серед, періодом 11,2 року, а та¬ 
кож з періодами 22, 80—90 років. 
С. а. впливає на сонячний вітер, 
навколоземний простір, іоносферу, 

магнітосферу (див. Магнітне по¬ 
ле Землі) й радіаційні пояси Зем¬ 
лі, комети, поширення коротких 
радіохвиль, свічення нічного не¬ 
ба, зодіакальне світло. С. а. зу¬ 
мовлює зміну рівня космічних про¬ 
менів у Сонячній системі та ба¬ 
гато різних ефектів сонячно-зем¬ 
них зв'язків, напр. магнітних 
бур, полярних сяйв тощо. 
Літ.: Витинский Ю. И. Морфологи я 
солнечной активности. М. — Л.,19б6. 
Див. також літ. до ст. Сонце. 

В. Г. Іваннук. 

СбНЯЧНА БАТАРЕЯ, фото- 
електричний генератор — пристрій, 
що безпосередньо перетворює про¬ 
менисту енергію Сонця на елек¬ 
тричну; одне з джерел струму. 
В СРСР такі пристрої створено в 
40-х рр. С. б. (мал.) являє собою 
сукупність напівпровідникових 
(звичайно кремнієвих) фотоеле¬ 
ментів, у яких під дією світла 
виникає електрорушійна сила. С. 
б. нескладні за конструкцією, на¬ 
дійні і довговічні, їхня маса не¬ 
велика. Вони виробляють енергію, 
не забруднюючи навколишнього 
середовища. Потужність, що її 
віддає С. б. з 1 м^ поверхні,— 
100—200 Вт, ккд — 0,1—0,2. 
С. б. застосовують на штучних 
супутниках, космічних кораблях 
і міжпланетних станціях (див., 
напр., <Венера>), переносних ра¬ 
діостанціях, на маяках тощо. 
СбНЯЧНА ЕНЕРГЄТИКА — га¬ 
лузь енергетики, пов’язана з ви¬ 
користанням енергії Сонця. Тех. 
основою С. е. є геліотехніка, що 
базується на перетворенні соняч¬ 
ної енергії на ін. види енергії, зо¬ 
крема на електричну. Геліоуста¬ 
новки, що їх використовують у С. 
е., застосовують як на Землі, так 
і в космосі. З 1980 будується ек¬ 
спериментальна Кримська соняч¬ 
на електростанція; космічні уста¬ 
новки (напр., сонячні батареї) за¬ 
стосовують для автономного енер¬ 
гопостачання штучних супутників 
Землі та ін. космічних апаратів. 
Розвиток С. е. пов’язаний з по¬ 
требою компенсувати енергію ви¬ 
черпуваних запасів мінерального 
палива, збереження чистоти навко¬ 
лишнього середовища, зростанням 
темпів освоєння навколосонячного 
простору. 
літ.: Полетавкин П. Г. Космическая 
знергетика. М., 1981. О. С. Попов. 

СбНЯЧНА КОРбНА — зовніш¬ 
ня найбільш розріджена частина 
атмосфери Сонця, добре помітна 
під час повних сонячних затем¬ 
нень у вигляді сріблясто-перли¬ 
стого сяйва. Міститься над хро¬ 
мосферою і простягається на від¬ 
даль у кілька десятків сонячних 
радіусів, поступово переходячи в 
міжпланетне середовище. С. к. 
являє собою високотемпературну 
повністю іонізовану плазму, на 
яку, крім сил гравітації та газово¬ 
го тиску, істотно впливають магн. 
поля Сонця. Вважають, що С. к. 
нагрівається магнітогідродинаміч¬ 
ними хвилями та електр. струма¬ 
ми. Серед, кінетична т-ра плазми 
внутр. частини С. к. (1—2) • 10®К, 
концентрація електронів (або 
протонів) (1—3) • 10® см~®. В ак¬ 
тивних областях та в районах 
сонячних спалахів т-ра С. к. під¬ 
вищується до 10’ К, а концентрація 
часток до 10®—10^® см~®. С. к. є 

джерелом сонячного вітру та ра¬ 
діохвиль у метровому діапазоні. 
У видимій області спектра яскра¬ 
вість білої корони дуже мала — 
поблизу лімба Сонця становить 
лише 10~® яскравості фотосфери 
і різко спадає при віддаленні 
від сонячного диска. Свічення її 
в основному утворюється в резуль¬ 
таті розсіяння фотосферного ви¬ 
промінювання вільними електро¬ 
нами. В С. к. добре видно різні 
промені, шоломи, опахала, полярні 
щіточки, дуги, петлі, конденсації, 
дірки, яскраві точки, транзієнти 
та ін. Форма і структура С. к. 
залежить від рівня сонячної ак¬ 
тивності: під час мінімуму вона 
сильно витягнута вздовж екватора, 
в роки максимуму — майже 
сферична. Поза сонячними затем¬ 
неннями випромінювання С. к. 
реєструють за допомогою спец. 
коронографів. Лінійчасте випро¬ 
мінювання багатократно іонізова¬ 
них атомів різних елементів спо¬ 
стерігається у видимому, ультра¬ 
фіолетовому та рентгенівському 
діапазоні спектра С. к. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 304—305. 
Літ.: Шкловский И. С. Физика сол¬ 
нечной короньї. М., 1962; Николь- 
ский Г. М. Солнечная корона и меж- 
планетное пространство. М., 1975. 
Див. також літ. до ст. Сонце. 

В. Г. Іванчук. 

СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ — елект- 

СОНЯЧНА 
РАДІАЦІЯ 

Сонцецвіт звичайний. 
Квітуча гілка рослини. 

ромагнітне 1 корпускулярне випро¬ 
мінювання Сонця. Корпус¬ 
кулярна С. р. складається 
гол. чин. з протонів і електронів, 
що їх випромінює сонячна корона 
(зі швидкостями від 300 до 1500 
км/с та з густинами 0,5—80 см~® 
біля Землі) у вигляді сонячного 
вітру, а також з викидів, пов’яза¬ 
них з сонячними спалахами, еруп¬ 
тивними протуберани^ями, коро¬ 
нальними транзієнтами та ін. 
Під час сильних спалахів генеру¬ 
ються субсвітові частки (гол. чин. 
протони) великих енергій (від 
5 10’ до 2 • 10*® еВ); вони ста¬ 
новлять сонячну компоненту кос¬ 
мічного проміння. Осн. частина 
електромагнітної С. р. 
припадає на видиму та інфрачер¬ 
вону частини спектра, і її розпо¬ 
діл від довжини хвилі близький 
до випромінювання абсолютно 
чорного тіла з елективною тем¬ 
пературою бл. 6000 К. Величина 
її енергії та вид спектра практич¬ 
но не змінюються з часом (див. 
Сонячна стала). Інфрачервоне ви¬ 
промінювання Сонця сильно по¬ 
слаблене смугами поглинання в 
земній атмосфері. Радіовипромі¬ 
нювання Сонця пропускається зем¬ 
ною атмосферою в діапазоні від 
кількох міліметрів до 20 м. Воно 
складається з теплового випромі¬ 
нювання «спокійної» зовн. атмо¬ 
сфери Сонця, компоненти, що по¬ 
вільно змінюється (пов’язаної з 
сонячними плямами та факелами) 
і спорадичного випромінювання, 
пов’язаного з сонячною активніс¬ 
тю. Короткохвильове випроміню¬ 
вання Сонця (X ^ 2900 А) повністю 
поглинається атмосферою Землі 
і в області X ^ 1550 А складається 
гол. чин. з ліній випромінювання 
атомів водню, гелію та багатократ¬ 
но іонізованих атомів ін. елемен¬ 
тів. Його потік біля орбіти Землі 
досягає З—15 ерг/см^ • с. Рентге- 

Сонячна батарея 
лабораторного типу: 
1 — фотоелементи; 
2 — електричний 
провід. 
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СОНЯЧНА 
СИСТЕМА 
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Схематичний план 
Сонячної системи. 
орбіти: 
1 — Меркурія; 
2 — Венери; 
3 — Землі; 
4 — Марса; 
5 — Юпітера; 
6 — Сатурна; 
7 — Урана; 
8 — Нептуна; 
9 — Плутона. 

Астр. 

Сопілка. 

Реактивне сопло 
(схема): 
1 — дозвукове; 
2 — надзвукове (стріл¬ 
ками показано напрям 
руху газу). 

нівське (неперервне і лінійчасте) 
випромінювання Сонця (1—100 А) 
дуже змінюється з рівнем соняч¬ 
ної активності (від 0,1 до 1 
ерг/см^ • с). В періоди її макси¬ 
муму воно стає більш жорстким. 
Короткохвильове та рентгенівське 
випромінювання дуже сильно впли¬ 
ває на стан верх, шарів земної ат¬ 
мосфери. С. р.— осн. джерело 
енергії на Землі. в. Г. Іванчук. 
СбНЯЧНА СИСТЄМА — систе 
ма небесних тіл, що рухаються в 
області переважного гравітацій¬ 
ного поля Сонця. Складається з 
центр, тіла — Сонця, великих пла¬ 
нет з супутниками (див. Супут¬ 
ники планет), багатьох малих 
планет, комет, метеорних тіл 
(див. Метеор) та міжпланетного 
пилу (див. Міжпланетне середови¬ 
ще). Віддалі, на яких спостеріга¬ 
ються об’єкти С. с. (мал.), обме¬ 
жуються орбітою Плутона (близь¬ 
ко 40 астрономічних одиниць). 
Не виключено, що в С. с. наявні 
трансплутонові планети зі зна¬ 
ченнями великих півосей від 53 до 
285 астр. одиниць. Віддалі між 
орбітами великих планет задо¬ 
вільно описуються Тіціуса — Боде 
законом. Природні супутники ви¬ 
явлено у Землі, Марса, Юпітера, 
Сатурна, Урана, Нептуна і Плу¬ 
тона. Юпітер, Сатурн і Уран ма¬ 
ють кільця, які складаються з ок¬ 
ремих тіл різних розмірів, що ру¬ 
хаються по своїх орбітах у пло¬ 
щині екваторів планет. Магн. по¬ 
ле виявлено на Меркурії, Землі, 
Марсі, Юпітері, Сатурні та (на 
межі похибок вимірювань) на 
Венері. Рух навколо Сонця й обер¬ 
тання навколо осі великих планет 
відбувається проти годинникової 
стрілки, якщо дивитись з Пн. 
полюса світу. Винятком є обер¬ 
тання навколо осі Венери й Ура¬ 
на та зворотний рух деяких су¬ 
путників навколо своєї планети. 
Метеорні тіла та космічний пил 
заповнюють весь простір С. с. На 
рух космічного пилу впливають 
не тільки притягання тіл С. с., 
а й сонячна радіація (зокрема, 
сонячний вітер), а на рух елек¬ 
трично заряджених часток — ще й 
магн. поля Сонця й планет. Все¬ 
редині орбіти Землі густина кос¬ 
мічного пилу зростає, і він утво¬ 
рює хмару, видиму з Землі як 
зодіакальне світло. С. с. бере 
участь в обертанні Галактики, ру¬ 
хаючись по орбіті, близькій до 
колової, зі швидкістю бл. 250 км/с. 
Період обертання С. с. навколо 
центра Галактики бл. 200 млн. ро¬ 
ків. Питання про походження 
С. с. є одним з найважливіших пи¬ 
тань сучас. природознавства (див. 
Космогонія). Вік С. с. оцінюється 
у 5 млрд. років. Заг. структуру 
С. с. розкрив М. Коперник, який 
обгрунтував думку про рух Землі 
та ін. планет навколо Сонця. 
Геліоцентрична система світу 
вперше дала змогу визначити від¬ 
носну віішаль між планетами й 
Сонцем. Й. Кеплер відкрив зако¬ 
ни руху планет, а І. Ньютон сфор¬ 
мулював закон всесвітнього тяжін¬ 
ня. Ці закони лягли в основу не¬ 
бесної механіки, що досліджує 
рух тіл С. с. Космічна ера відкри¬ 
ла нові перспективи у вивченні С. с. 
Радянські і амер. космічні зонди 
інтенсивно досліжують планети 

С. с. Плануються польоти до пе¬ 
ріодичних комет (напр., до коме¬ 
ти Галлея) та м’яка посадка кос¬ 
мічного апарата на одну з малих 
планет в період її зближення з 
Землею. 
Літ.: Мороз В. И. Физика планет. 
М., 1967; Физика космоса. Малень¬ 
кая знциклопедия. М.. 1976; Симо- 
ненко А. Н. Метеорити — осколки 
астероидов. М., 1979; Чурюмов К. И. 
Комети и их наблюдения. М., 1980; 
Маров М. Я. Планети Солнечной сис¬ 
теми. М., 1981; Спутники планет. 
Пер. с англ. М., 1980. 

О. В. Мороженко. 

СбНЯЧНА СТАЛА — кількість 
СОНЯЧНОЇ енергії, що надходить 
протягом 1 хв до площинки в 1 см^, 
розміщеної поза атмосферою Зем¬ 
лі перпендикулярно до сонячних 
променів на середній віддалі від 
Землі до Сонця. Дорівнює бл. 
136 мВт/см^. Під час максимуму 
сонячної активності вона трохи 
збільшується (на частки процента). 
СбНЯЧНЕ СПЛЄТЕННЯ, черев- 
не сплетення — найбільше спле¬ 
тення нервових елементів, які на¬ 
лежать до вегетативної нервової 
системи (до симпатичного її від¬ 
ділу) людини. Міститься в черев¬ 
ній порожнині', складається з кіль¬ 
кох нервових вузлів (скупчень 
нервових клітин); волокна, які 
відходять від вузлів, утворюють 
нерви, що розходяться в різних 
напрямах, як промені від сонця 
(звідси й назва). Гілки С. с. ін- 
нервують (див. Іннервація) печін¬ 
ку, шлунок, тонкий кишечник, 
нирки, надниркову залозу, селе¬ 
зінку. До складу С. с. входять та¬ 
кож гілки блукаючого, грудноче- 
ревного та ін. нервів. 
СбНЯЧНИЙ вГТЕР — радіаль- 
не витікання плазми сонячної коро¬ 
ни у міжпланетне середовище. 
Утворення С. в. тісно пов’язане 
з процесами нагріву корональної 
плазми до кінетичної температу¬ 
ри Т ^ (1—2) • 10^ К. Частки С. в. 
(гоя. чин. протони й електрони, 
а також ядра гелію), безперерв¬ 
но прискорюючись у короні, на 
віддалі в кілька радіусів Сон¬ 
ця досягають швидкості звуку 
(« 100—200 км/с). Поблизу орбі¬ 
ти Землі їхня швидкість — 250— 
900 км/с, а концентрація п ^ \— 
50 см“^. Структура С. в. тісно по¬ 
в’язана з глобальним магн. полем 
Сонця і змінюється з сонячною 
активністю. Найінтенсивніші по¬ 
токи С. в. генеруються в корональ¬ 
них дірках — областях корони зі 
зниженими п І Т \ відкритою кон¬ 
фігурацією магн. поля. Обертан¬ 
ня Сонця надає витягнутим магн. 
силовим лініям С. в. форму спі¬ 
ралей. Магн. поля потоків С. в. 
чвимітають» галактичне космічне 
проміння з міжпланетного просто¬ 
ру, що приводить до зміни інтен¬ 
сивності його приходу на Землю. 
С. в. впливає на всі тіла Сонячної 
системи, зокрема на магнітосфе¬ 
ру й атмосферу Землі, викликаю¬ 
чи багато явищ сонячно-земних 
зв'язків (див. Магнітна буря, 
Магнітне поле Землі, Полярні 
сяйва. Радіаційні пояси Землі). 
Він чвидуває» з Сонячної системи 
іони й пилинки, що несуть електр. 
заряд. У комет С. в. спричинює по¬ 
яву плазмових хвостів І типу, 
спрямованих майже по радіусу 
від Сонця. в. Г. Іванчук. 

сбнячний годйнник - 
див. Годинник сонячний. 
СбНЯЧНИЙ УДАР — хворобли- 
ВИЙ стан, спричинюваний трива¬ 
лим діянням сонячного проміння 
на організм людини, зокрема на 
ділянку голови (здебільшого — не 
захищену головним убором). С. у. 
розвивається внаслідок функціо¬ 
нальних і структурних змін в під¬ 
кірково-стовбурних відділах моз¬ 
ку (які регулюють дихання, крово¬ 
обіг, температурний баланс, рі¬ 
вень неспання — сну тощо). (Озна¬ 
ки; заг. слабкість, почервоніння 
шкіри, потіння, нудота, блюван¬ 
ня, головний біль, відчуття шуму 
в вухах, запаморочення, носова 
кровотеча, підвищення т-ри тіла 
до 40® і вище, пригнічення серцево- 
судинної діяльності, розлади ди¬ 
хання тощо, іноді розвивається 
кома. Перша допомога: хворого 
необхідно перенести у тінь, по¬ 
класти холодні компреси тощо; 
в тяжких випадках — дихання 
штучне. 
Серед тварин С. у. найчастіше 
спостерігається у робочих коней 
і волів. Сприяють цьому виснаж¬ 
лива робота в спеку, слабкість 
серця, емфізема легень та ін. 
Хворі тварини стомлені, потіють, 
рухи у них некоординовані, шкіра 
в ділянці голови гаряча. їх став¬ 
лять в затінене прохолодне міс¬ 
це, на голову їм кладуть холод¬ 
ні компреси, призначають серцеві 
засоби. Не слід використовувати 
тварин на важкій роботі в спеку, 
для захисту від сонця літні табори 
обладнують навісами. Див. також 
Тепловий удар. 
СбНЯЧНІ ПЛЛМИ — темні ут- 
ворення на поверхні Сони^я. Попе¬ 
речники великих С. п. досягають 
100—150 тис. км. Найдрібніші С. 
п. (п о р и) мають діаметр ~ 10(Ю 
км. Час життя С. п.— від кількох 
годин до кількох місяців. їхня 
т-ра на 1—З тис. градусів нижча 
за т-ру фотосфери і досягає 3000— 
4000 К. Всі С. п. мають неодно¬ 
рідне магн. поле з напруженістю 
від кількох сотень до 2—5 тис. Гс. 
Розвиток С. п. часто супрово¬ 
диться сонячними спалахами. С. 
п. бувають переважно у двох зо¬ 
нах, паралельних сонячному ек¬ 
ватору й обмежених широтами від 
5 до 35®. Кількість С. п. зміню¬ 
ється з періодом бл. 11 років — 
циклом сонячної активності. 
Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 304— 305. В. Г. Іванчук. 
СбНЯЧНІ СПАЛАХИ — раптові 
й різкі посилення яскравості ок¬ 
ремих ділянок атмосфери Сонця 
поблизу сонячних плям, що пере¬ 
бувають у стадії розвитку. Зви¬ 
чайно спостерігаються в променях 
водневої лінії Н^- Потужні С. с.— 
інтенсивне джерело випроміню¬ 
вання у рентгенівському, ультра¬ 
фіолетовому та радіодіапазонах 
довжин хвиль. Вони є генератора¬ 
ми сонячного космічного проміння, 
потоків плазми й ударних хвиль, 
супроводяться активізацією воло¬ 
кон, викидом протуберанців та 
корональних транзієнтів. С. с. 
дуже впливають на магнітосфери і, 
іоносферні та ін. процеси на Землі 
та в Сонячній системі. Тривають 
від кількох хвилин до кількох го¬ 
дин; площі, охоплені ними, дося¬ 
гають кількох млрд. км^. 
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С. с. виникають в особливих не¬ 
стійких магніто-плазмових кон¬ 
фігураціях сонячної атмосфери. 
Під дією сил магн. тиску, ударних 
хвиль і електр. струмів густина 
плазми збільшується в сотні й ти¬ 
сячі разів, а кінетична темпера¬ 
тура у внутр. короні підвищується 
до 10’—З 10’ К. Найпотужніші 
С. с. (енергія яких досягає 10^^ Дж) 
особливо загрозливі для польотів 
космічних кораблів, бо їхнє кос¬ 
мічне проміння, прониззпочи обо¬ 
лонку корабля, може спричинити 
появу гальмівного рентгенівського 
випромінювання в дозах, смер¬ 
тельних для космонавтів. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 304—305. 

В. Г. Іванчук. 
СбНЯЧНО-ЗЕМНГ ЗВ’ЯЗКЙ — 
реакція Землі на зміну сонячної 
активності (с. а.). Сонце має 
для Землі величезне значення, 
насамперед як джерело енергії; 
зміни на Сонці впливають на земні 
процеси. Найчіткіше в цих проце¬ 
сах виражені цикли с. а. з періо¬ 
дом 11,2 року, але відмічено та¬ 
кож вплив т. 3. вікових (період 
яких 80—90 років) та багатовіко¬ 
вих циклів. Перший чвідгук» Зем¬ 
лі на прояв с. а. (виникають 
іоносферні збурення, погіршуєть¬ 
ся короткохвильовий радіозв’язок) 
відбувається через 8,3 хв після 
сонячного спалаху, коли до неї 
доходить фронт ультрафіолетово¬ 
го та рентгенівського випроміню¬ 
вань. Через 15—35 год після цьо¬ 
го, або після проходження через 
центр, меридіан Сонця активної 
області чи зони корональної діри, 
реєструється дія корпускулярних 
потоків з вмороженими в них 
магн. полями. Ці події можуть 
повторюватись через 27 діб (період 
обертання Сонця). З с. а. пов’яза¬ 
ні зміна інтенсивності космічних 
променів, виникнення магнітних 
бур і полярних сяйв, свічення ніч¬ 
ного неба, магнітосферні шуми, 
атмосферики (радіохвилі, що ут¬ 
ворюються під час розряду блис¬ 
кавок), кількість гроз і зсувів, 
концентрація озону в атмосфері, 
товщина донних осадів у морях і 
озерах, атм. динаміка і рух океа¬ 
нічних течій тощо. Зміна різно¬ 
манітних геофіз. і геохім. пара¬ 
метрів під дією сонячної радіації 
приводить до змін і в біосфері. Пи¬ 
таннями С.-з. 3. займаються гео¬ 
фізика, геліобіологія та ін. галузі 
науки. в. П. Таращук. 
СОНЯШНИК (НеІіапіЬиз) — рід 
рослин родини складноцвітих. До 
роду належить бл. 11() видів, з 
них 6л. 100 — багаторічники і 
10 — однорічники. Пошир., гол. 
чин. у Пн. Америці і менше — 
в Пд. Америці. В Європі С. ви¬ 
рощують в культурі, трапляються 
й здичавілі форми. Використову¬ 
ють переважно С. однорічний (Н. 
аппииз). Це — перехреснозапиль¬ 
на рослина. В СРСР росте куль¬ 
турна форма (Н. аппииз), яку по¬ 
діляють на два підвиди: С. польо¬ 
вий (зиЬзр. заііуиз) і С. декора¬ 
тивний (зиЬзр. огпатепіаііз). По¬ 
льовий підвид С., за класифіка¬ 
цією Всесоюзного ін-ту рослин¬ 
ництва, поділяють на 4 групи різ¬ 
новидностей, або типів: дрібно¬ 
насінний — олійний (тісгосагриз), 
великонасінний — лузальний (та- 
сгосагриз), гігант кормовий (^і- 

^апіеиз) і довгонасінний вірменсь¬ 
кий (Агтепіасі). Сорти олійного 
С., які вирощують на Україні, 
належать до дрібнонасінної групи 
різновидностей; місцеві лузальні 
форми — до великонасінної, а се¬ 
лекційні сорти кормового С. Гі¬ 
гант 549, ВІР і Мамонт російсь¬ 
кий та ін.— до кормової групи. 
Олійний С. має пряме дере¬ 
в’янисте, переважно нерозгалуже- 
не стебло, вкрите жорсткими во¬ 
лосками, виповнене губчастою 
серцевиною. Вис. стебла здебіль¬ 
шого 120—150 см, іноді 2 і навіть 
2,5 м. Листки великі, черешкові, 
пластинки переважно овально-сер¬ 
цевидні. Нижні листки супротивні, 
решта — чергові. Суцвіття — бага¬ 
токвітковий кошик з плескатим 
або трохи випуклим диском (див. 
іл.). Квітки двостатеві, трубчасті 
(по краю кошика — безстатеві, 
іноді одностатеві неплодоносні 
язичкові). Плід — сім’янка з шкі¬ 
рястим оплоднем, який не зростає¬ 
ться з насіниною. Коренева си¬ 
стема С. стрижнева з дс^ре розви¬ 
неними бічними коренями. Осн. 
корінь проникає в грунт на глиби¬ 
ну до З м. Сильний розвиток коре¬ 
невої системи зумовлює відносну 
посухостійкість С. у більшості ра¬ 
йонованих сортів С. на Україні 
(табл.) вміст олії в насінні 
становить 47—52%, а в ядрі — до 
65—67%. С.— осн. олійна культу¬ 
ра в СРСР. На Україні посіви С. 
займають 6л. 93% всієї площі, що 
її відводять під олійні культури. 
Сіють С. майже в усіх областях 
республіки. Найбільші посівні пло¬ 
щі під С. у Ворошиловгр., Дніп- 
роп., Донец., Запоріз., Кіровогр., 
Микол., Одес. та Харків, областях. 
В передових г-вах збирають насін¬ 
ня по ЗО ц/га і більше. З рослин¬ 
них жирів соняшникова олія є 
найкращим харчовим продуктом. 
Після рафінування й гідрогеніза¬ 
ції її використовзпоть для виготов¬ 
лення маргарину. Соняшникова 
макуха, або шріт, — цінний кон¬ 
центрований корм для ?судо6и. 
За поживністю 1 ц борошна з ко¬ 
шиків рівноцінний 80—90 кг вівса 
або 90—80 кг ячменю. З кошиків 
одержують пектин для кондитер¬ 
ської пром-сті. Попіл з стебел С.— 
цінне фосфорно-калійне добриво 
{поташ). Лузгу насіння С. вико¬ 
ристовують для одержання етило¬ 
вого спирту, кормових дріжджів 
та фурфуролу, який застосовують 
у виробництві лаків, пластичних 
мас та ін. 
Літ.: Данілєвич С. Ю. Технологія 
механізованого виробництва соняш¬ 
ника. К., 1970; Олійні та ефіроолій¬ 
ні культури. К., 1970; Тахтаров М. X., 
Титаренко Ф. О. Економіка виробниц¬ 
тва соняшника. К., 1970; Прогрессив- 
ная технология производства подсол- 
нечника. К., 1980. А. Ф. Глянцев. 
сбпиков Василь Степанович 
(1765, Суздаль, тепер Владимир, 
обл.— 1818, Петербург) — рос. біб¬ 
ліограф, книгознавець, один з ос¬ 
новоположників рос. бібліографії. 
У 1788 відкрив у Петербурзі книж¬ 
кову лавку з публічною ««бібліо¬ 
текою для читання» при ній. Пере¬ 
кладав і видавав твори франц. 
просвітителів 18 ст. З 1811 і до 
кінця життя працював у рос. від¬ 
ділі Публічної 6-ки (див. Бібліо¬ 
тека публічна імені М. Є. Салти- 
кова-Щедріна) в Петербурзі. Осн. 

праця — чОпьіт российской биб- 
лиографии» (ч. 1 — 5. СПБ, 1813— 
21, останню частину підготував 
до друку В. Г. Лнастасевич] пе¬ 
ревидано 1904—06) була першим 
повним зведенням рос. книги від 
початку слов’ян, книгодрукування 
до 1818. У праці викладено й те- 
ор. міркування з питань бібліо¬ 
графії. 
СОПІЛКА Міфослава (справж. 
прізв., ім’я, по батькові — Мисько 
Юлія Семенівна; 29.VII 1897, 
м. Винники, тепер у складі м. Льво¬ 
ва — 18.XI 1942) — українська ра¬ 
дянська письменниця. На по¬ 
чатку 20-х рр. зблизилася з ре- 
волюц. підпіллям. Друкуватись по¬ 
чала 1928 в журн. <Вікна>. Нале¬ 
жала до літ. орг-ції <Горно>. Че¬ 
рез постійні переслідування і ареш¬ 
ти 1930 переїхала на Рад. Украї¬ 
ну; входила до літ. організації 
<3ахідна Україна^. У віршах (з6. 
«Роботящим рукам», 1931) оспі¬ 
вала революц. боротьбу трудящих 
Зх. України за возз’єднання в 
єдиній Рад. державі. У віршах 
чІ.ХІ 1929» і ««Два листи», хроні¬ 
кальній повісті ««Про затишне місто 
Забобонники» викривала підступ¬ 
ну діяльність укр. бурж. націона¬ 
лістів на Зх. Україні. 
Те.: До сонця. Вибране. К., 1973. 

М. І. Дубина. 
СОПГЛКА — укр. нар. духовий 
муз. інструмент, рід флейти. Ві¬ 
дома з давнини як пастушачий ін¬ 
струмент. Виготовлялася з дерева, 
мала 5—6 ігрових отворів. У кін. 
40-х рр. 20 ст. була вдосконалена 
укр. майстрами В. Зуляком, Є. 
Бобровниковим, І. Склярем; 1970 
модернізована Д. Доменчуком 
(його С. має 10 отворів). В ансамб¬ 
лях сопілкарів застосовується сі¬ 
мейство С. (альт, тенор, бас). Ви¬ 
користовується як сольний інстру¬ 
мент і в оркестрах укр. нар. ін¬ 
струментів (С.-сопрано). Різно¬ 
види С.— гуцульські теленка, ден- 
цівка, зубівка та флояра (флоєра). 
Муз. інструменти, подібні до С., 
є у багатьох слов’янських та ін. 
народів. 
СОПКА — назва горбів або ізо¬ 
льованих гір з округлими верши¬ 
нами в Казахстані, Забайкаллі й 
на Далекому Сході СРСР. На Кам¬ 
чатці та ІСурильських о-вах С. 
наз. вулкани {Ключевська Сопка, 
Авачинська Сопка). Термін «соп¬ 
ка» вживають і по відношенню до 
грязьових вулканів (Кавказ, Кер¬ 
ченський півострів). 
СОПЛО — насадок (канал) спец, 
профілю, в якому рідина або газ 
збільшують швидкість і набувають 
заданого напряму. В реактивних 
двигунах С. (мал.) служить для 
створення реактивної сили. В гід¬ 
ротурбінах і парових турбінах 
С. сприяє зростанню швидкості 
струменя води (пари). С.— складо¬ 
ва частина аеродинамічних труб, 
витратомірів, плазмотронів, 
фстсупок тощо. 
СОПОТ — місто на Пн. Польщі, 
в Гданському воєводстві. Розта¬ 
шований на березі Гданської зат. 
Балтійського м. Разом з містами 
Гданськом і Гдинею утворює агло¬ 
мерацію, т. 3. Труймясто. 51,7 
тис. ж. (1975). Невеликі підпри¬ 
ємства маш.-буд., шкіряної і харч, 
пром-сті. Три ф-ти Гданського 
ун-ту. Гол. мор. курорт на Бал- 

сопот 

Районовані сорти 

(198^""“® Україні 

Армавірський 3497 
поліпшений 
ВНИИМК 1646 
поліпшений 
ВНИИМК 6540 
поліпшений 
ВНИИМК 8883 
поліпшений 
Восход 
Єнісей 
Зеленка 368 поліпшена 
Маяк 
Одеський 63 

Одеський 91 

Передовик поліпшений 
Почин 
Рассвєт 
Старт 
Харківський 50 

Харківський 101 

Соняшник: 
а — верхня частина стеб¬ 
ла з кошиком і листка¬ 
ми; 
б — розріз квітучого 
кошика (/ — листочки 
обгортки; 2 — язичкові 
квітки; З — трубчасті 
квітки); 
в — сім’янки соняшни¬ 
ка (/ — лузального; 2 — 
олійного; З — межеум 
ка).’ 
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СОПРАНО 

Районовані на Україні 
(1983) сорти сорго, 
вирощувані на силос 
Гібрид Кормовий 5 

Гібрид Кормовий 74 

Гібрид Кубань 1 
Ставропольське 36 

Гібрид Сиваський 50 

Гібрид Ставрополь¬ 
ський кормовий 
Зерноградське З 
Кубанський янтар 
(Міннесотський янтар) 
84/327 
Одеське раннє 
Силосне З 

Сорго звичайне: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 
2 — волоть сорго 
звичайного; 
3 — волоть сорго 
цукрового; 
4 — волоть сорго 
віничного. 

Сорбіт гартування: тем¬ 
ні^ смуги — цементит, 
світлі ділянки — ф^ит. 
Мікроструктура. Збіль¬ 
шено в 14 500 раз. 

тійському м. Бальнеологічний ін-т. 
2 театри (у т. ч. Лісова опера, де 
щорічно проходять Міжнар. фес¬ 
тивалі естрадної пісні). 
СОПРАНО (італ. зоргапо, букв.— 
верхній, вищий) — 1) Найвищий 
жіночий голос. (Зсн. різновиди С.— 
драматичне, ліричне, колоратурне. 
Розрізняють також лірико-драма- 
тичне і лірико-колоратурне С. 
2) У навчальному курсі гармонії — 
назва верхнього (першого) голосу. 
3) Партія в хорі (вокальному ан¬ 
самблі), призначена для високих 
дитячих або жіночих голосів. 
С О Р Б Г Т — цукроспирт, шести¬ 
атомний спирт; похідне глюко¬ 
зи, у молекулі якої альдегідна гру¬ 
па замінена спиртовою. Розрізня¬ 
ють екзогенний і ендогенний С. 
Екзогенний С.— харчовий 
продукт, що використовується як 
замінник цукру для хворих на 
цукровий діабет. Менш солодкий, 
ніж сахароза’, повільніше, ніж глю¬ 
коза, всмоктується слизовою обо¬ 
лонкою травної системи; не підви¬ 
щує вмісту глюкози в крові. Ен¬ 
догенний С.— метаболіт (об¬ 
мінна речовина), що в організмі 
людини утворюється при дії на 
глюкозу ферменту альдозоредук- 
тази в клітинах тканин тих органів, 
де проникання і обмін глюкози не 
регулюється інсуліном. Нагро¬ 
мадження ендогенного С. при цу¬ 
кровому діабеті призводить до ви¬ 
никнення катаракти і нервових 
розладів. Міститься С. в ягодах 
горобини, глоду, терну та в пло¬ 
дах фруктових дерев. Аналогічне 
біологічно-медичне значення має 
ін. цукроспирт — ксиліт; п’ятиа- 
томний спирт; солодший, ніж С.; 
міститься в качанах кукурудзи. 

Я. Л. Германюк. 
СрРБГТ у металознавст- 
в і — структурна складова сталей, 
що являє собою суміш фериту і 
цементиту з віддаллю між пла¬ 
стинками цементиту 0,2—0,4 мкм. 
Належить до перлітних структур, 
відрізняється від перліту дисперс- 
нішою (тоншою) будовою. Утво¬ 
рюється в процесі розпаду переохо¬ 
лодженого аустеніту, а також 
мартенситу чи трооститу. Твер¬ 
дість С. за Брінеллем (див. Брінел- 
ля метод') ЙО—330. Розрізняють 
С. гартування (мал.), який виникає 
безпосередньо з переохолодженого 
аустеніту (див. також Гартуван¬ 
ня в металообробці. Патентуван¬ 
ня), і С. відпуску, що його одер¬ 
жують при високотемпературному 
відпуску (див. Відпуск металу) 
загартованої сталі. У сталей з 
структурою С. високі міцність і 
стійкість проти зношування, з 
них виготовляють вироби, що за¬ 
знають великих навантажень. На¬ 
зва — від імені англ. вченого Г. 
Сорбі (1826—1908). 
СОРБбННА — один з найстарі¬ 
ших науково-навч. центрів Фран¬ 
ції, частина Паризького універ¬ 
ситету. Засн. 1253—57 у Латинсь¬ 
кому кварталі Парижа духівни¬ 
ком короля Людові ка IX Р. де 
Сорбоном (звідси й назва) як 
колеж для підготовки вищого ду¬ 
хівництва. В 14 ст. С.— відомий 
в Європі богословський центр, з 
середини 17 ст. після об’єднання 
колежу з Париз. ун-том їхні назви 
стали ототожнювати. В 1792, в 
період Великої франц. революції. 

С. як богослов, навч. заклад ска¬ 
совано. В 1821 відновлено як са¬ 
мостійний навч. заклад. У 1852 
С. остаточно увійшла до складу 
Париз. ун-ту; 1885 закрито бого¬ 
слов. ф-т. Тепер у колишніх будів¬ 
лях С. міститься частина навч. 
підрозділів Париз. ун-ту; в гол. 
будинку — Париз. академія, адм. 
служби ряду ф-тів гуманітарних 
наук, б-ки, лекційні аудиторії, 
лабораторії, навч. кабінети. 

В. П. Лапчинська. 

СОРБУЛ (ЗогЬиІ) Міхаїл (справж. 
прізв.— Смольський; 29.X 1885, 
Ботошані — 20. ХП 1966, Буха¬ 
рест)— рум. драматург. Твори С. 
відзначаються напруженістю ситуа¬ 
цій, глибоким психологізмом. 
Значний успіх мали істор. драма 
чЛітописи» (1914) — про спільну 
антитур. війну молд. війська і за¬ 
порізьких козаків 1574; психоло¬ 
гічні трагікомедії чЧервона при¬ 
страсть» (1916) — з життя інтелі¬ 
генції, ««Дезертир» (1919) — про 
ненависть рум. народу до нім. 
загарбників під час 1-ї світової вій¬ 
ни. В 30-і рр. очолював Нац. 
театр у Бухаресті. Інсценізував 
твори М. Сервантеса, Л. Ребря- 
ну, М. Садовяну. Виступав також 
як прозаїк і публіцист. 
Літ.: Романець О. Драматургія Ми- 
хаїла Сорбула. «Всесвіт», 1966, № 1. 

О. С. Романець. 

СОРБЦІЯ (від лат. 50гЬео — по¬ 
глинаю) — поглинання газів, пари 
і розчинених речовин твердими 
тілами або рідинами. Речовини, 
здатні до С., наз. сорбента¬ 
ми, а поглинуті ними речовини — 
сорбатами (або сорбтивами). 
Розрізняють такі види С.: адсорб¬ 
цію, абсорбцію, хемосорбцію, ок- 
люзію і капілярну конденсацію. 
Сорбційні процеси широко викори¬ 
стовують у пром-сті для очищення 
хім. продуктів, вловлювання па¬ 
ри та газів тощо. Найважливіші 
тверді сорбенти, здатні до регене¬ 
рації і застосовувані в техніці,— 
активне вугілля, силікагель, іоні¬ 
ти, цеоліти. С. в гідроме¬ 
талургії — поглинання цін¬ 
них компонентів (урану, золота, 
молібдену тощо) з розчинів пульп 
при вилуговуванні руд і кон¬ 
центратів. На процесах С. засно¬ 
вана хроматографія. 
ССЗРГО (Зог^Ьит) — рід одно- і 
багаторічних трав’янистих рослин 
родини злакових. Стебла прямі, 
переважно високі, виповнені. Ли¬ 
стки лінійні, по краях хвилясті. 
Суцвіття — волоть. 34 (за ін. 
джерелами, до 50) види, пошир, 
переважно в тропіч. і субтропіч. 
країнах. В СРСР — 8 видів, на 
Україні — 5, з них у культурі — 
4. За характером використання 
культурні види С. поділяють на 
4 групи. Зернове С.— до цієї гру¬ 
пи відносять види; С. звичай- 
н е (5. уиі^аге), С. поникле, 
або д ж у г а р а (5. сегпиит), 
гаолян, або китайське 
просо (5. пегуозит, син. 5. За- 
ропісит) та ін.; віничне С.— д о х- 
н а, або С. т е X н і ч н е (5. сІосЬпа 
уаг. іесЬпісит, син. 5. іесЬпісит); 
трав’янисте С.— С. судансь- 
к е, або суданська трава (5. 
зисіапепзе); цукрове С. (5. зассЬа- 
гаіит). Зернове С. Рослини 
переважно 1—1,7 м заввишки, 
з короткою стиснутою волоттю. 

Зерно голе, шеретується легко, міс¬ 
тить бл. 70% крохмалю, 12% біл¬ 
ка, 3,5% жиру. Зерно використо¬ 
вують для споживання, на фураж 
та як сировину для переробки на 
патоку, крохмаль і спирт. В і - 
н и ч н е С. Стебло 2—4 м заввиш¬ 
ки, слабо кущиться. Волоть довга 
(40—70 см), безстрижнева, зерно 
плівчасте, шеретується важко. 
Скоростигле. Вирощують для ви¬ 
готовлення віників. Трав’я¬ 
нисте С. дуже кущиться. Стеб¬ 
ло тонке, 170—275 см заввиш¬ 
ки, з великою кількістю листя. 
Після скошування добре відростає. 
Вирощують на зелений корм та 
сіно. Цукрове С. Стебло 1,5— 
З м заввишки, з соковитою солод¬ 
кою (12—28% цукру) серцевиною. 
Вирощують його на корм та як 
сировину для виготовлення сиро¬ 
пу й патоки. В 100 кг зеленої маси 
міститься 23—24 корм. од. і бл. 
800 г перетравного протеїну. Всі 
культурні види С. можна вирощу¬ 
вати на силос, зелений корм, сіно. 
При відростанні отави за умов 
високої т-ри або після примороз¬ 
ків у зеленій масі С. можуть на¬ 
громаджуватися сполуки, отруйні 
для с.-г. тварин. Одна з давніх 
культур, рослин на земній кулі. 
Пошир, в Індії, Китаї, СІЛА, в краї¬ 
нах Африки та ін.; в СРСР — пе¬ 
реважно на Пд. України, в Серед. 
Азії, в Краснодар. і Ставроп. кра¬ 
ях РРФСР. Пересічна урожайність 
зерна 20—ЗО ц/га і більше, сіна — 
ЗО—40; зеленої маси — 200—300 
ц/га, при зрошенні — 900 ц/га і 
більше. Пошир, на Україні (1983) 
сорти С. зернового: Генічеське 11, 
Горизонт, Гібрид Степовий 5, 
Єфремівське біле 2, Кубанське 
червоне 1677; ряд сортів вирощу¬ 
ють на силос (табл.). Сорти С. 
віничного — Віничне раннє, Ві¬ 
ничне 623, Віничне 149. Дикий 
вид С.— гумай, багаторічний ка¬ 
рантинний бур’ян, зрідка трапляє¬ 
ться на Пд. України. 
Літ.: Несміян І. Н. Однорічні кормо¬ 
ві культури. К., 1966: Бугай С. М. 
Рослинництво. К., 1978; Сорго — пер¬ 
спективная кормовая культура. К., 
1980. В. І. Мойсеєнко. 

СОРОКА Аркадій Васильович 
(н. 25.VII 1921, м. Вінниця) — 
укр. рад. живописець, засл. ху¬ 
дожник УРСР (з 1980). Учасник 
Великої Вітчизн. війни. В 1937— 
41 навчався в Одес. худож. уч-щі 
у Л. Мучника, М. Шелюто та ін. 
Твори: «Ковалі» (1960), «Кому¬ 
нари» (1967), «Не забудемо» 
(1968), «Трудові будні» (1969), 
чЛист» (1974), ««Подолянки» (1976), 
-«Йшов загін» (1977), -«На безімен¬ 
ній висоті» (1980). 
СОРОКА Григорій Васильович 
[15 (27).XI 1823, с. Покровське, те¬ 
пер Удомельського р-ну Калінін. 
обл.— 10(22). IV 1864, там же] 
— рос. живописець. Син кріпака. 
В 1842—47 навчався у О. Вене- 
ціанова. Твори: -«Тік», [1843 (?)], 
«Кабінет в Островках» (1844), «Ри¬ 
балки», «Вид на греблю в маєт¬ 
ку Спаське», «Відображення у 
дзеркалі», «Вид озера Молдіно» 
(всі — 40-і рр. 19 ст.), портрет 
О. Венеціанова. Зберігаються в 
ДРМ у Ленінграді. 
Літ.: Алексеева Т. Григорий Василь- 
евич Сорока. М., 1955; Григорий Соро¬ 
ка. М., 1970; Обухов В. Григорий 
Сорока. М., 1982 
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С о Р (З К А Олександр Назаро¬ 
вич [8 (21).IV 1900, с. Хлипнівка, 
тепер Звенигородського р-ну Чер¬ 
кас. обл.— 28.XII 1963, Київ] — 
укр. рад. хоровий диригент, нар. 
арт. УРСР (з 1960). Член КПРС 
з 1946. У 1930 закінчив диригент¬ 
ський ф-т Київ. муз.-драм, інсти¬ 
туту ім. М. В. Лисенка. З 1923 
співав у капелі <Думка^ (з 1934 — 
її диригент, 1937—40 та з 1946 — 
гол. диригент). У 1940—46 — ху- 
дож. керівник кзіпели <Трембітпа>. 
С. надавав перевагу творам вели¬ 
ких форм, переважно кантатно- 
ораторіального жанру: «Радуйся, 
ниво неполитая» і «Б’ють пороги» 
М. Лисенка, «Кавказ» і «Заповіт» 
С. Людкевича, «Слався, Вітчизно 
моя» Г. Жуковського, «Україно 
моя» А. Штогаренка, «Реквієм» 
В. А. Моцарта, «Москва» П. Чай- 
ковського, «Пори року» Й. Гайдна, 
та ін. 
Літ.: Вахняк Є. Олександр Сорока. 
К., 1975. 
СОРСЗКА Петро Степанович (З.ІУ 
1891, Львів — 1948, там же) — 
укр. рад. актор. Творчу діяльність 
почав 1908 в аматорському театрі 
«Сокала». Працював у Театрі 
товариства < Руська бесідам у 
Львові (1912—22, з перервами). 
Тернопільському українському 
театрі (1918—20), у Львів, укр. 
драм, театрі ім. Лесі Українки 
(1939—41), Львів, укр. драм, 
театрі ім. М. Заньковецької (1944 
—46) та ін. Серед ролей — Мико¬ 
ла («Наталка Полтавка» Котля¬ 
ревського), Микола («Украдене 
щастя» Франка), Хома Брут(«Вій» 
Кропивницького за Гоголем), Бла¬ 
зень («Гамлет» Шекспіра). 

П. К. Медведик. 
СОРОКА (Ріса) — рід птахів род. 
воронових. В СРСР, у т. ч. в 
УРСР,— 1 вид: сорока (Р. 
ріса). Довж. тіла 40—55 см, маса 
148—300 г. Хвіст довгий (24 — 
27 см) східчастий; оперення чорне 
з зеленуватим металічним блиском, 
черево і боки — білі. Поширена 
майже по всій Євразії, в Пн. Аме¬ 
риці, Пн. Африці. Тримається 
парами, трапляється в густих 
деревних заростях, чагарниках, 
нерідко в садах. Гніздо — велика 
ісупа гілок у формі кулі на дере¬ 
вах або кущах. Кладка у квітні — 
травні з 5—7 (іноді до 9) яєць; 
насиджує самка протягом 17— 
19 днів. Всеїдна. Живиться пере¬ 
важно комахами, а також мишо- 
видними гризунами, яйцями і пта¬ 
шенятами дрібних птахів тощо, 
іноді рослинними кормами. Ви¬ 
копні рештки відомі з антропогену. 
СОРОКА-РОСЙНСЬКИИ Віктор 
Миколайович (25.XI 1882, Новго- 

Г. В. Сорока. Рибалки. Вид на греб¬ 
лю в маєтку Спаське. 40-і роки 
19 ст. ДРМ у Ленінграді. 

род-Сіверський, тепер Черніг. обл. 
— 1.x 1960, Ленінград) — рос. рад. 
педагог і психолог, один з твор¬ 
ців теорії рад. колективу. Після 
закінчення Петерб. ун-ту (1906) 
працював у психологічній лабора¬ 
торії Військ.-мед. академії під 
керівництвом В. М. Бехтерєва 
і О. Ф. Лазурського; викладав у 
гімназіях. За Рад. влади працю¬ 
вав у ряді н.-д. і навч. закладів 
Ленінграда, зокрема 1920—25 очо¬ 
лював школу ім. Достоєвського 
для важковиховуваних. Розробляв 
принципи перевиховання важкови¬ 
ховуваних дітей. С.-Р. зображе¬ 
но в повісті Г. Бєлих і Л. Пан- 
телєєва «Республіка Шкід». 
Те.: Школа Достоевского. М., 1978. 
Літ.: Кабо Л. Жил на свете учитель. 
М., 1970; Губко А. Т. В. Н. Сорока- 
Росинский. «Советская педагогика», 
1982, №6. О. Т. Губко. 
С О Р О К І Н Іван Федорович 
[1(13).І 1888, м. Серпухов, тепер 
Моск. обл.— 28.V 1958, Москва]— 
учасник боротьби за владу Рад на 
Україні. Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1905. Н. в сім’ї робітника. 
Працював слюсарем на з-дах у 
Серпухові, Миколаєві, Кременчу¬ 
ці, Херсоні. Був ув’язнений. У 
1917 — голова Херсон. Ради ро- 
бітн. депутатів, член Херсон, к-ту 
РСДРП(б). З 1918 — на відпові¬ 
дальній рад. та госп. роботі. Був 
членом ВЦВК. Нагороджений ор¬ 
деном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра. Є. С. Камінська. 
СОРСЗКІН (Зогокіп) Питирим 
Олександрович (21.1 1889, с. Тур’я 
Перм. гуо.— 10.11 1968, Уінчестер, 
СІЛА) — бурж. соціолог. Закін¬ 
чив Петерб. ун-т, з 1919 — профе¬ 
сор Петроградського ун-ту. Лідер 
правого крила партії есерів. За 
контрреволюц. діяльність 1922 ви¬ 
сланий з Рад. країни. З 1923 — в 
США. В 1930—64 — професор 
Гарвардського ун-ту. Створив т. з. 
інтегральну соціологію, теор. ос¬ 
новою якої стали ідеї М. Вебера, 
Г. Зіммеля, Е. Гуссерля. Сусп. 
буття, за С., визначається сусп. 
свідомістю, яка в кожну істор. епо¬ 
ху базується на певній інтегрова¬ 
ній системі цінностей — символів, 
носіями яких є різні соціальні 
групи. Ціннісний підхід формує 
сферу соціальних відносин і взає¬ 
модій соціально-культур. реаль¬ 
ності, яка становить предмет ін¬ 
тегральної соціології. Зводячи іс¬ 
тор. процес до нескінченних цикліч¬ 
них чергувань гол. типів культур, 
інтегральна соціологія С. запере¬ 
чує сусп. прогрес, позбавляє істо¬ 
рію матеріальної основи. Вихід з 
сучасної кризи буржуазної куль¬ 
тури С. вбачав у розвитку релігій¬ 
ної «ідеалістичної» культури. С. 
— один із засновників теорій 
соціальної стратифікації та мо¬ 
більності соціальної._ 

\л. К. Куличенко.\ 

СОРОКОП>^Д, сорокопут (Еа- 
піиз) — рід птахів род. сорокопу- 
дових ряду горобцеподібних. 
Довж. тіла 18—31,5 см, маса 25— 
100 г. Дзьоб гачкоподібний, схожий 
на дзьоб хижих птахів; хвіст дов¬ 
гий, крила порівняно короткі, 
лапи міцні. Зустрічається в чагар¬ 
никах, на узліссі, іноді в садах, 
парках. Гнізда відкриті, чашевид- 
ної форми, мостить на деревах 
або в кущах. Кладка у травні— 

червні з 5— 7 яєць; насиджує 
самка 14 — 16 днів. Живить¬ 
ся комахами та дрібними хре¬ 
бетними тваринами. 25 видів, по¬ 
ширених в Євразії, Африці та Пн. 
Америці. В СРСР — 10 видів, у 
т. ч. в УРСР — 4: по всій території 
трапляються С.- ж у л а н (Е. 
сгізіаіиз), С. чорнолобий 
(Е. тіпог), зрідка на Поліссі — 
С. сірий (Е. ехсиЬіІог) та за¬ 
літний С. червоноголовий 
(Е. зепаїог). А. П. Федоренко. 
СОРОРАТ (від лат. зогог — 
сестра) — звичай, за яким чоловік 
вступав у шлюбні відносини з 
кількома жінками — рідними або 
двоюрідними сестрами. Вперше 
описаний Л. Г. Морганом; термін 
було запроваджено Дж. Фрейзе- 
ром, який зібрав дані про існуван¬ 
ня С. у багатьох народів Америки, 
Азії, Океанії і Африки. Вчені роз¬ 
глядають С. як пережиток групо¬ 
вого шлюбу^. 
СОРОХТби Осип Йосафатович 
[16 (28).II 1890, с. Баранівці, тепер 
Самбірського р-ну Львів, обл.— 
27.XI 1941, м. Станіслав, тепер 
Івано-Франківськ] — укр. графік 
і живописець. У 1911—14 та 1918— 
20 навчався в Краків, академії 
красних мистецтв у Ю.Панькевича, 
B. Вейса. Твори: картини «Крає¬ 
вид» (1920), «Натюрморт з вазо¬ 
ном» (30-і рр. 20 ст.), «Автопорт¬ 
рет» (1937), «Натюрморт зі скрип¬ 
кою» (1938); акварелі — «Атаку¬ 
ють ворота» (1929), «Коні на водо¬ 
пої» (1936), «Мисливець» (1937), 
«Дерева» (1939); малюнки — «І. 
Котляревський» (20-і рр. 20 ст.), 
«Т. Шевченко» (1922), «Сапаль¬ 
ниці» (1929), «Портрет дружини> 
(1931), «Брукують вулицю» (1932), 
C. — автор карикатур і шаржів. 
Твори С. зберігаються у музеях 
Львова, Івано-Франківська. Викла¬ 
дав малювання в гімназіях Ста¬ 
ніслава і Снятина. 
Літ.: Виставка творів Осипа Сорок 
тея. Каталог. Львів, 1970. 

О. Ф. Сидор. 
СОРбЧИНСЬКА ТРАГЕДІЯ 1905 
— кривава розправа царських 
військ з повсталими селянами у 
с. Сорочинцях (тепер с. Великі 
Сорочинці Миргород, р-ну Пслтав. 
обл.). Безпосереднім приводом 
до повстання був арешт у Сорочин¬ 
цях 17 (ЗО).ХП члена місц. сел. 
спілки. 18 (ЗІ).ХІІ селяни, зібрав¬ 
шись на мітинг, вивісили червоні 
прапори, роззброїли поліцію, ви¬ 
магали звільнення заарештовано¬ 
го. Було обрано сел. к-т, який очо¬ 
лив повстання. Наступного дня 
в село прибув каральний загін. 
Його зустріли бл. 5 тис. селян, 
озброєних вилами і косами. Під 
час збройної сутички було вбито 
командира карального загону і 
поранено двох козаків. Втрати се¬ 
лян становили 63 чол. вбитими і 
пораненими. Через два дні до Со- 
рочинців прибув новий каральний 
загін. Над повстанцями було вчи¬ 
нено криваву розправу. За нака¬ 
зом керівника каральної експеди¬ 
ції всіх сорочинських селян зігна¬ 
ли на площу, де вони протягом 4 
год. стояли навколішках на снігу. 
Карателі пограбували селян і про¬ 
вели масові арешти. Багатьох по¬ 
встанців було прилюдно висічено 
різками, 19 засуджено до тюрем¬ 
ного ув’язнення та каторжних 

СОРОЧИНСЬКА 
ТРАГЕДІЯ 1905 

О. Н. Сорока. 

А. В. Сорока. 
Комунари. 1967. 

Сорокопуд чорнолобий. 
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Сорочинська трагедія 
1905. Пам’ятник учас¬ 
никам селянського пов¬ 
стання в селі Великих 
Сорочинцях. Скульптор 
А. Г. Скиба, архітек¬ 
тор Е. Ф. Жуковський. 
1967. 

робіт. Кривава розправа над се¬ 
лянами викликала обурення і 
протест демократичної громадсь¬ 
кості. Письменник В. Г. Королен- 
ко у статтях <Відкритий лист стат¬ 
ському радникові Філонову» і <Со- 
рочинська трагедія» затаврував 
розправу царських сатрапів над 
повсталими селянами. Незважаючи 
на поразку, повстання селян у Со¬ 
рочинцях сприяло піднесенню сел. 
руху на Україні. 
Літ.: Революция 1905—1907 гг. на 
Украине. Сборник документов и ма- 
териалов, т. 2, ч. 1. К., 1955; Лось 
Ф. Є. Революція 1905—1907 років 
на Україні. К., 1955; Леп^енко М. Н. 
Селянський рух на Україні в роки 
першої російської революції.К., 1956; 
Рева І. М. Селянський рух на Лівобе¬ 
режній Україні 1905—1907 рр. К., 
1964. ^ М. Н. Лещенко. 
СОРРЕНТО — місто на Пд. Зх. 
Італії на п-ові Сорренто в обл. 
Кампанія. Невеликий порт на пд. 
березі Неаполітанської зат. Тір- 
ренського м. 13,1 тис. ж. (1971). 
Підприємства текст, пром-сті, ри¬ 
бальство. Літній курорт. Туризм. 
Тут народився італ. поет Торква- 
то Тассо. У 1924—28 в С. жив М. 
Горький. 
СОРТ рослин [франц. зогіе, від 
лат. 50Г5 (50ГІІ8) — частина, різно¬ 
вид] — створена шляхом селек¬ 
ції форма (різновидність) культур¬ 
ної рослини зі стійкими біол. оз¬ 
наками й властивостями, цінними 
для с.-г. виробництва. С. є важли¬ 
вим засобом підвищення врожаю 
та його якості. Найкращі нові 
С. зернових культур дають при¬ 
ріст урожаю не менш як 8—10%, 
найчастіше він досягає 12—18% 
і більше від старих. Впроваджен¬ 
ня нових районованих С. (див. 
Сортове районування) у вироб¬ 
ництво (сортозаміна) значно під¬ 
вищує продуктивність рослинницт¬ 
ва. Найважливішими властивостя¬ 
ми С. зернових культур мають 
бути: висока продуктивність, доб¬ 
ра якість зерна, зимостійкість (для 
озимих), посухостійкість, стій¬ 
кість проти хвороб і шкідників, 
проти осипання і полягання, при¬ 
датність для механізованого зби¬ 
рання. С. поділяють на селекцій¬ 
ні й місцеві. Селекційні 
С. створюють дослідно-селекційні 
установи методами індивідуального 
чи масового відбору із застосуван¬ 
ням гібридизації, індукційного 
мутагенезу поліп лої дизації (див. 
Поліплоїдія). М і с ц е в і С. одер¬ 
жують шляхом добору з місцево¬ 
го матеріалу. Залежно від біоло¬ 
гії цвітіння рослини та розмно¬ 
ження розрізняють три основні 
групи: С.-популяції, С.-лінії та 
С.-клони. С.-популяцію ство¬ 
рюють масовим добором з місце¬ 
вого та гібридного матеріалу, що 
його одержують у результаті при¬ 
родного або штучного схрещування 
різних С. С.-лінія — потомство од¬ 
нієї самозапильної рослини, кон¬ 
стантної за спадковими властиво¬ 
стями. Переважна більшість су- 
час. С. самозапильних культур є 
С.-лініями. С.-клон — потомство 
однієї рослини, розмноженої веге¬ 
тативно (бульбами, цибулинами, 
коренями, кореневищами, живця¬ 
ми тощо). Більшість С. плодових, 
ягідних, декоративних культур, 
картоплі й земл5гаої груші є С.- 
клонами. Довгові^^ність Є.- різна: 

одні перебувають у виробництві 
протягом багатьох поколінь, інші 
швидко поступаються місцем пе¬ 
ред новими С. Для підтримання 
сортової чистоти посіви щорічно 
апробують (див. Апробація польо¬ 
ва і комірна), провадять видове 
та сортове прополювання, засто¬ 
совуючи сортооновлення, поліпшу¬ 
ють сортові якості насінного ма¬ 
теріалу. /• П. Яковлев. 
ССРТАВАЛА — кліматичний при¬ 
озерний рівнинний курортний ра¬ 
йон. Розташований за ЗО км від 
м. Петрозаводська (Карел. АРСР) 
в тайговій зоні на березі затоки 
Ладозького озера. Літо помірно 
тепле, температура липня 16® С. 
Жарка і суха погода спостерігаєть¬ 
ся зрідка. Опадів — бл. 560 мм на 
рік. Зима помірно холодна. Сніго¬ 
вий покрив — з початку листопа¬ 
да до початку квітня. Санаторії 
загальнотерапевтичні, кістковоту- 
беркульозні (для дорослих) і про¬ 
тиревматичні, туберкульозні (для 
дітей). Будинки відпочинку. Ту¬ 
ристські бази. Показання: 
активні форми туберкульозу ле¬ 
гень і кісток, ревматизм. Функці¬ 
онує цілий рік. 
сортамент, сортимент (нім. 
Зогіітепі, з франц. аззогіітепі, 
від аззогііг — добирати, сортува¬ 
ти) — склад продукції за марками, 
профілями, розмірами. Термін 
«сортамент» поширений здебіль¬ 
шого в металургії, а «сортимент» — 
у вироби, лісоматеріалів. 
сортове районування — 
визначення межі грунтово-кліма¬ 
тичних зон в областях, республіці, 
для яких у певному порядку про¬ 
понується новий сорт, гібрид у 
доповнення або на заміну старого. 
На основі даних сортовипробу¬ 
вання на сортодільницях і у вироб¬ 
ничих умовах (див. Насінницьке 
господарство), вивчення їх у ла¬ 
бораторіях Держ. комісії по сор¬ 
товипробуванню с.-г. культур ви¬ 
являються і районуються високо¬ 
продуктивні сорти з кращими яко¬ 
стями продукції, цінними біол. 
та госп. властивостями і придатні 
до механізованої технології виро¬ 
щування. 
Новий районований сорт повинен 
перевищувати районовані у даній 
зоні сорти за всіма показниками. 
Сорти, які позитивно виділилися 
у конкурсному сортовипробуван¬ 
ні, але не мають достатньо даних 
виробничої оцінки, відносять до 
перспективних. Пропозиції про 
сорти, що рекомендуються до ра¬ 
йонування або до визнання пер¬ 
спективними, розробляють сорто¬ 
випробувальні дільниці для зони 
обслуговування і подають вище¬ 
стоящій інспектурі (див. Насінні 
інспекції). Обласні, а потім і 
республіканська інспектури Держ. 
комісії складають проект змін у 
районуванні сортів, обговорюють 
на відповідних комісіях по сорто¬ 
вому районуванню і пропозиції 
подають Держ. комісії по сорто¬ 
випробуванню с.-г. культур М-ва 
с. г. СРСР. Держ. комісія розгля¬ 
дає зміни у районуванні сортів по 
областях і подає Раді Міністрів 
республіки на затвердження. Пе¬ 
релік перспективних сортів за¬ 
тверджується М-вом с. г. СРСР 
разом 13 ін. міністерствами. 
Літ:: Методка государствегіного сор- 

тоиспьітания сельскохозяйственньїх 
культур, в. 1. М., 1971. 

І. П. Яковлев. 

СОРТОВЙЙ СТАН — агрегат 
(система машин і пристроїв), на 
якому виготовляють сортовий про¬ 
кат’, різновид прокатного стану. 
Розрізняють С. с. рейко-балкові 
(див. Рейко-балковий стан), бал¬ 
кові, велико-, середньо- і дрібно- 
сортні штрипсові і дротові (най¬ 
ефективніші дротові — ливарно- 
прокатні стани, на яких алюмініє¬ 
вий або мідний дріт безперервно 
одержують з рідкого металу). С. с. 
бувають лінійні (їхні кліті розмі¬ 
щено в дві або кілька ліній), по¬ 
слідовні (кліті встановлено одна 
за одною), безперервні, напівбез- 
перервні і нескінченної прокатки 
(зі зварюванням заготовок). Осн. 
величиною, яка визначає типороз¬ 
мір С. с., є діаметр валків про¬ 
катних останньої кліті. 
СОРТОВИПРбБУВАННЯ — ви 
вчення і оцінка нового сорту гіб¬ 
рида, проведені за біологічно-гос¬ 
подарськими показниками порів¬ 
няно з районованим сортом. Дер¬ 
жавне С. здійснюється Міністер¬ 
ством с. г. СРСР, через Державну 
комісію по С. с.-г. культур, інспек¬ 
тури Держ. комісії (див. Насінні 
інспекції), лабораторії по якісній 
оцінці, сортовипробувальні зо¬ 
нальні станції та дільниці, у різ¬ 
них грунтово-кліматичних зонах. 
Конкурсне станційне С. прово¬ 
диться на полях селекційно-дослід¬ 
них та ін. установ, які протягом 
З років вивчають нові сорти (див. 
Сорт рослин) своєї селекції. Сор¬ 
ти, які перевищують кращі районо¬ 
вані сорти щодо продуктивності, 
якості продукції та ін. важливих 
показників, відбираються для пе¬ 
редачі до державного С. відповід¬ 
но до затвердженого положення. 
Оригінатор випробовує ці сорти 
1—2 роки у виробничих умовах і 
робить їм технолог, і хім. оцінку. 
Головне завдання державного С.— 
об’єктивна і точна порівняльна 
оцінка сортів с.-г. культур за 
єдиною методикою, виявлення 
більш врожайних, цінних за якіс¬ 
тю, стійкістю до хвороб і шкід¬ 
ників с.-г. культур та ін. господар¬ 
сько-біологічними показниками. 
Основним елементом С. на держав¬ 
них сортодільницях є додержання 
принципу єдиної різниці або тотож¬ 
ності всіх умов, крім тих, що ви¬ 
вчаються. Державні сортодільниці 
проводять з види польових ви¬ 
пробувань: розширений набір — 
попереднє виявлення сортів, які 
заслуговують на увагу для подаль¬ 
шого вивчення; конкурсне — мак¬ 
симально точне порівняння сортів 
за врожайністю, якістю продукції 
та ін. важливими для культури по¬ 
казниками; виробниче — прова¬ 
диться у колгоспах і радгоспах для 
цінних сортів, які виділились у 
конкурсному випробуванні. На спе¬ 
ціалізованих ентофітопатологіч- 
них дільницях вивчається стій¬ 
кість сортів до захворювань при 
штучному зараженні. Робиться 
технологічна і хімічна оцінка сор¬ 
тів у лабораторіях Державної ко¬ 
місії та ін. установ. Державне С. 
є єдиною основою для сортового 
районування. 
.Літ. див. до ст. Сортове районування. 

І. П. Яковлев. 



До ст. Скульптура. 

1. Жіноча статуя. 15 ст. до н. е. Єгипетський музей. 
Каїр. 2. Статуя переможниці з бігу. Мармурова копія 
з втраченого бронзового оригіналу. 2-а чверть 5 ст. до 
н. е. Ватікан. Рим. 3. Портрет римлянина (т. з. Брут). 
Бронза. З ст. до н. е. Палаццо Консерваторі. Рим. 4. Юна 
богиня кукурудзи. Гондурас. Базальт. 6—8 ст. Британ¬ 
ський музей. Лондон. 5. Будда, шо сидить. Сірий сла¬ 
нець. 2-3 ст. Індія. 6. Благовіщення. Зустріч Марії з 
Єлизаветою. Скульптурна група собору в Реймсі. Цент¬ 
ральний портал західного фасаду. 1225—40. 7. Мікелан- 
лжело. Рельєф «Мадонна біля сходів». Мармур. Близько 
1490-92. Музей Буонарроті. Флоренція. 8.Ж. А. Гудон. 
Статуя Вольтера. Мармур. 1781. 9. ф. І. Шубін. Псштрет 
М. В. Ломоносова. Гіпс. 1792. 10. Е. А. Бурдель. Сафо. 
Бронза. 1924—25. Кунстгауз. Цюріх. 11.Е. Барлах. Той, 
що прогулюється. Бронза. 1912. Будинок Е. Барлаха. Гам¬ 
бург. 12. О. Цадкін. Пам’яті зруйнованого Роттердама. 
Бронза. 1953-54. 13. І. Д. Ша;^. Булижник — зброя 
пролетаріату. Бронза. 1927. 14. В. Г. Мухіна. Полум’я 
революції. Бронза. 1922—23. 15.С. Т. Коненков. Портрет 
ф. М. Достоєвського. Гіпс. 1933—35. 16. Й. Керені. Де¬ 
монстрація. Бронза. 1953. 
8 і 9 - ДЕ в Ленінграді; 13, 14 і 15 — ДТГ у Москві. 
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До ст. Скульптура. 

1. Шиферний рельєф із зображенням вершників. З території Михайлівського 
Золотоверхого монастиря в Києві. Друга пол. 11 — поч. 12 ст. ДТГ у Москві. 
2. С. 3. Шалматов. Євангеліст. Розфарбоване дерево. Середина 18 ст. 
3. В. Зичливий (Купинос). Надгробок П. Кампіана у Львівському кафедраль¬ 
ному соборі, фрагмент. Камінь. 16 ст. 
4. Л. В. Позен. Лірник з поводирем. Бронза. 1894. 
5. О. П. Архипенко. Торс, Мармур. 1914. 
6. М. Г. Лисенко. О. С. Пушкін і А. Міцкевич. Бронза. 1951. 
7. В. 3. Бородай. Засновники Києва. Бронза. 1979. 
8. О. О. Ковальов. Меморіальна дошка Л. М. Ревуцькому в Києві, фрагмент. 
Бронза. 1979. 
9. В. І. Зноба. Пам’ятник У. Кармалюку в смт Летичеві Хмельницької 
області. Бронза, граніт. 1974. 
10. Г. Н. Кальченко. Портрет К. В. Білокур. Мармур. 1972. 
11. В. Н. Борисенко. Урожай. Дерево. 1969. 
12. Е. П. Мисько. Портрет О. Л. Кульчицької. Дерево. 1957-60. Львівський 
музей українського мистецтва. 
13. В. М. Клоков. Ранок. Дерево. 1975. 
2, 4, 10 і 13 - ДМУОМ у Києві. 
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СОРТОЗАМГНА — заміна на 
виробничих посівах районованого 
сорту більш продуктивним або 
таким, що перевищує замінюваний 
сорт за іншими господарсько-цін¬ 
ними показниками і властивостями. 
С.— один з шляхів підвищен¬ 
ня врожайності і поліпшення якос¬ 
ті продукції рільництва. С. здійс¬ 
нюється в найстисліший строк. Для 
більшості польових культур він 
становить З—4 роки. За цей час 
новий сорт має зайняти максималь¬ 
ну площу посіву. Після включен¬ 
ня сорту до перспективних уста- 
нова-оригінатор відпускає оригі¬ 
нальне насіння іншим н.-д. уста¬ 
новам для розмноження. Це на¬ 
сіння висівають меншою нормою 
висіву, широкорядним способом 
на родючих грунтах і після кра¬ 
щих попередників, з таких посівів 
відбирають типові рослини для 
закладення розсадників у первин¬ 
них ланках насінництва відпо¬ 
відно до прийнятої схеми. Після 
районування сорту розмноженням 
його займаються, крім н.-д. уста¬ 
нов, насінницькі господарства 
«Сортнасінпрому УРСР» спочат¬ 
ку першої, а потім другої групи, 
які продають насіння для сівби 
на товарних площах в усіх колгос¬ 
пах і радгоспах республіки. 

^ І. П. Яковлєв. 
СОРТООНбВЛЕННЯ — періо- 
дична заміна сортового насіння 
в г-вах насінням того самого сорту, 
але більш високих репродукцій 
{еліти або першої репродукції). 
Осн. завданням С. є збереження 
всіх цінних госп. і біол. властиво¬ 
стей і ознак сорту, при яких він 
був районований, оздоровлення 
насіння, збереження високої чис¬ 
тосортності і запобігання біол. 
і мех. засміченням. Порядок і 
строки С. в колгоспах і радгоспах 
визначають обласні управління 
с. г. на пропозицію н.-д. уста¬ 
нов. Строки С. залежать від умов 
виробництва сортового насіння і 
визначаються кількістю років, 
протягом яких вирощували сорто¬ 
ве насіння певного сорту, від ви¬ 
робництва еліти або першої ре¬ 
продукції до їх оновлення. Для 
більшості культур С. передбаче¬ 
но один раз на 2—5 років. 

І. П. Яковлєв. 
СОРТУВАЛКА сільсько¬ 
господарська — Мсшіина 
для розподілу на фракції (сорту¬ 
вання) зерна зернових культур, 
насіння трав, овочевих і ін. рослин 
і очищення їх від домішок, в су¬ 
часних умовах комплексної ме¬ 
ханізації с. г. найпоширеніші та¬ 
кі складні сортувалки, як зерно¬ 
очисна машина, зерноочисно-су¬ 
шильний комплекс. Див. також 
Гірка насіннєочисна, Насіннєви- 
дільні машини. Насіннєочисна 
машина електромагнітна, Трієр. 
СОСОНКО Модест Данилович 
[11 (23).ІУ 1875, с. Пороги, тепер 
Богородчанського р-ну Івано-Фр. 
обл.— 4.11 1920, Львів] — укр. 
живописець. У 1896—1900 на¬ 
вчався в краківській, 1901—02 — 
мюнхенській, 1902—05 — паризь¬ 
кій АМ. З 1906 жив у Львові. 
В 1908—13 відвідав Італію, 1913 — 
Росію, 1914 — Єгипет і Палестину. 
С.— автор портретів (^Портрет 
дівчини», 1912; ^Жіночий портрет», 
1913; ««Автопортрет», 1915), жан¬ 

рових картин з нар. життя (<Хлоп¬ 
ці на плоті», 1912; ^Трембітарі», 
1914; «Танець», 1915), пейзажів 
Укр. Карпат і Пд. Далмації («Ран¬ 
ня весна на селі», 1903; «Будуа 
в сонці», 1918), монументальних 
розписів (у приміщенні Вищого 
муз. ін-ту ім. М. Лисенка у Львові, 
1915). Більшість картин зберіга¬ 
ється у Львів, музеї укр. мисте¬ 
цтва. 
Літ.: Каталог меморіальної виставки 
Модеста Сосенка. Львів, 1960. 

М. Д. Сосенко. Будуа в сонці. 1918. 
Львівський музей українського ми¬ 
стецтва. 

СССКІН Марат Самуїлович (н. 
8.IV 1929, Київ) — укр. рад. фі¬ 
зик, доктор фізико-матем. наук 
(з 1969), професор (з 1972). За¬ 
кінчив (1952) Київ. ун-т. З 1956 
працює в ІН-ТІ фізики АН УРСР. 
Осн. наук, дослідження — з ек- 
ситонної спектроскопії мол. кри¬ 
сталів, квантової електроніки, ла¬ 
зерної спектроскопії, динамічної 
голографії. Розробив нові без- 
сріблові реєструючі середовища 
для запису оптичної інформації. 
Держ. премія УРСР. 1974. Держ. 
премія СРСР, 1982. 
СОСНЛ (Ріпиз) — рід рослин ро¬ 
дини соснових. Однодомні вічно¬ 
зелені дерева до 50 м заввишки 
(іноді кущі) з видовженими і вко¬ 
роченими пагонами. Листки (хвоя) 
шпильковидні, зібрані по 2—5 на 
вкорочених пагонах. Жіночі шиш¬ 
ки достигають протягом 2—З ро¬ 
ків. Насінини — горішки з крилат¬ 
ками, які випадають із шишок ра¬ 
но навесні. Бл. 100 видів, пошир, 
переважно в помірній зоні Пн. пів¬ 
кулі. В СРСР дико зростає 13 
видів, в т. ч. на Україні 6 видів, 
крім того, в культурі ще 11 видів. 
Найпоширеніша С. звичай на 
(Р. 5ІІУЄ5ІГІ5), до 40 м заввишки. 
Росте на пісках, болотах, скелях 
тощо; живе 300—400 років і біль¬ 
ше. Деревину використовують як 
буд. матеріал, паливо, з неї виго¬ 
товляють меблі тощо. С. звичайна 
— осн. порода, з якої добувають 
живицю, що йде на виготовлення 
скипидару й каніфолі (див. Під- 
сочка). З хвої одержують вітамін 
С, ефірні олії тощо. С. звичайну 
використовують у полезахисних 
лісових насадженнях, для закріп¬ 
лення пісків і в садово-парковому 
будівництві. Дуже цінна для лі¬ 
сорозведення на пісках і супіско¬ 
вих грунтах. У Карпатах, крім С. 
звичайної, ростуть С. к е д р о - 
в а, або європейська (Р. 
сетЬга), і С. гірська, або ж е - 
р е п (Р. тидіїиз). Остання є слан¬ 
кою формою і завдяки цьому по¬ 
ширюється на позбавлених рослин¬ 
ного та грунтового вкриття кам’я¬ 
нистих розсипах, закріплює їх та 

захищає круті схили від розмивів, 
обвалів і зсувів, запобігає виник¬ 
ненню бурхливих повеней та сельо- 
вих потоків, в Криму пошир. С. 
Палласова, або кримська (Р. раї- 
Іазіапа), С. Станкевича (Р. зіапке- 
\уіс7Іі) та ін. Як екзотичні декора¬ 
тивні вирощують С. італійську, або 
пінію, С. Веймутову (Р. зігоЬиз) 
тощо. Соснові насадження на Ук¬ 
раїні становлять 35,1% (1872 тис. 
га) всіх лісів республіки. 

М. /. Ониськів. 
сбсниця — селище МІСЬКОГО 
типу Черніг. обл. УРСР, райцентр. 
Розташована на р. Убідь (прит. 
Десни), за 22 км від залізнич. ст. 
Мена. 7,8 тис. ж. (1982). Вперше 
згадується в Іпатіївському літо¬ 
писі під 1234. В 1340 С. підпала 
під владу Великого князівства Ли¬ 
товського. Після війни Росії з 
Литвою 1500—03 С. ввійшла до 
складу Рос. д-ви. За Деулінським 
перемир'ям 1618 С. відійшла до 
Польщі. Селяни С. брали участь 
у Павлюка повстанні 1637, одним 
з керівників якого був житель С.— 
К. Скидан. У 1654 С. у складі 
Лівобережної України возз’єдна¬ 
но з Росією. В 1903 тут виникла 
с.-д. група. Рад. владу встановле¬ 
но в грудні 1917. З 1924 С.— с-ще 
міськ. типу. УС.— швейно-галан¬ 
терейна ф-ка, сироробний, прод. 
товарів та цегельний з-ди, міжколг. 
буд. орг-ція, управління осушу¬ 
вальних систем, райсільгосптехні- 
ка, райсільгоспхімія, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. С.-г. тех¬ 
нікум бухгалтерського обліку, 
сільс. профес.-тех. уч-ще, 4 заг.- 
осв. та музична школи; 6 лік. 
закладів, у т. ч. лікарня; будинок 
відпочинку. 2 будинки культури, 
кінотеатр, З б-ки; музеї — краєз¬ 
навчий та літ.-меморіальний О. П. 
Довженка. В с-щі йому встанов¬ 
лено пам’ятник (1974, скульптор 
А. Фуженко, арх. А. Ігнашенко). 
В С. народилися також укр. істо¬ 
рик і лікар О. Ф. Шафонський, 
укр. рад. літературознавець В. В. 
Ковалевський, укр. рад. хімік 
К. А. Корнєв, рос. співак М. Ф. 
Полторацький. У С. проводив 
революц. роботу держ. і парт, 
діяч УРСР К. В. Сухомлин. 
соснйцький Іван Іванович 
[18.11 (1.ПІ) 1794, Петербург — 
24.ХП 1871 (5.1 1872), там же] — 
рос. актор. В 1811 закінчив Петерб. 
театр, уч-ще. З 1812 — в драм, 
трупі Петерб. театру. Серед ролей 
— Городничий («Ревізор» М. Го¬ 
голя, 1836; перший виконавець, 
одержав високу оцінку автора), 
Балагалаєв («Сніданок у пред- 
водителя» Тургенєва), Аріст («Мо¬ 
лоде подружжя» Грибоєдова), 
Ольгін («Урок кокеткам, або Ли- 
пецькі води» Шаховського). Пе¬ 
дагогічна діяльність. Серед учнів 
— В. Асенкова. 
Літ.: Дурьілин С. Щепкин и Сосниц- 
кий. «Театр», 1938, № 8; Сегеди И. 
Йван Иванович Сосницкий. М. —Л., 
1945. 

СбСНИЦЬКИЙ РАЙбН — у пн,- 
сх. частині Черніг. обл. УРСР. 
Утворений 1935. Площа 0,9 тис. 
км^. Нас. 32,2 тис. чол. (1982). У 
районі — 43 населені пункти, під¬ 
порядковані селищній та 16 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — смт 
Сосниця. Поверхня району рів¬ 
нинна, на Пн. Зх. розчленована 

сосницький 
РАЙОН 

Сосна звичайна: 
1 — пагін; 
2 — стиглі жіночі 
шишки: 
3 — насінина. 

Сосниця. Пам’ятник 
О. П. Довженкові. 
Скульптор А. С. Фу¬ 
женко, архітектор А. Ф. 
Ігнащенко. 1974. 

21 УРЕ, т. 10 
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СОСНІ ВКА 

в. М. Сосюра. 

Пам'ятник В. М. Со 
сюрі в місті Лисичан- 
ську. Скульптор 
І. П. Овчаренко. 1966 

ярами та балками. Корисні ко¬ 
палини — цегельно-черепичні гли¬ 
ни, торф. Річки — Десна та її 
притоки Убідь і Сейм. Грунти 
дерново-слабоп і дзолисті, дерново- 
середньопідзолисті піщані й супі¬ 
щані. Розташований в зоні міша¬ 
них лісів (Полісся Українського). 
Площа лісів (сосна, дуб, береза, бі¬ 
ла акація, тополя) — 21,5 тис. га. 
Найбільші підприємства — сос- 
ницькі швейно-галантерейна ф-ка, 
сироробний та прод. товарів з-ди. 
Комбінат побутового о^лугову- 
вання (Сосниця) та 2 будинки по¬ 
буту. Землеробство спеціалізуєть¬ 
ся на вирощуванні зернових (жи¬ 
то, пшениця, ячмінь, овес) куль¬ 
тур, насіннєвої картоплі та льо¬ 
ну; тваринництво мол.-м’ясного 
напряму. Площа с.-г. угідь 1981 
становила 58,2 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 34,5 тис. га. У С. р. — 
13 колгоспів, радгосп, райсільгосп- 
тсхніка, райсільгоспхімія. За¬ 
лізнична ст. Бондарівка. Автомоб. 
шляхів — 205 км, у т. ч. з твер¬ 
дим покриттям — 119 км. У ра¬ 
йоні — с.-г. технікум бухгалтерсь¬ 
кого обліку, сільс. профес.-тех. 
уч-ще, 31 заг.-осв. та музична 
школи; 33 лік. заклади, у т. ч. 
б лікарень; будинок відпочинку. 
14 будинків культури, 27 клубів, 
кінотеатр, 44 кіноустановки, 32 
б-ки; музеї: краєзнавчі в Сосниці 
і с. Авдіївці, а також Довженка 
О. П. музей на його батьківщині в 
Сосниці. В с. Бондарівці С. р. 
народився укр. рад. письменник 
О. Десняк, у с. Лавах — укр. 
рад. архітектор П. Ф. Костирко, 
у с. Кудрівці — уіу). рад. історик 
М. Н. Петровськии. У С. р. вида¬ 
ється газ. ^Радянський патріот» 
(з 1920). в. С. Оселедець. 
СОСНІ ВКА — місто Львів, обл. 
УРСР, підпорядковане Червоно- 
градській міськраді, на р. Бузі, 
поблизу залізнич. ст. Селець-За- 
воне. С. виникла 1955 у зв’язку 
з освоєнням Львівсько-Волинсь¬ 
кого вугільного басейну. Селище 
з 1958 має назву С. З 1968 С.— 
місто. Видобування кам. вугілля 
(4 шахти, вуглезбагачувальна 
ф-ка). З заг.-осв. та музична шко¬ 
ли, лік. комплекс. Будинок куль¬ 
тури, З бібліотеки. 
СОСНГВКА — кліматичний лісо¬ 
вий курорт у Черкаській обл. 
УРСР. Розташований на право¬ 
му березі Дніпра, в сосновому 
лісі, на околиці м. Черкас. Ліку¬ 
вальний піщаний пляж. Пока¬ 
зання: туберкульоз легень, кіст¬ 
ковий туберкульоз. Курорт функ¬ 
ціонує цілий рік. 
СОСНІНА Ніна Іванівна (ЗО.XI 
1923, с. Кухарі, тепер Іванків- 
ського р-ну Київ. обл.— 31.VIII 
1943, м. Малин Житомир, обл.) — 
керівник комсомольського підпіл¬ 
ля в м. Малині під час Великої 
Вітчизняної війни 1941—45, Герой 
Рад. Союзу (1965). Член ВЛКСМ 
з 1937. Н. в сім’ї лікаря. Восени 
1941 очолила підпільну комсомоль¬ 
ську групу, яка на поч. 1942 вли¬ 
лася в підпільну орг-цію, що її 
очолював П. А. Тараскін. С. стгіла 
секретарем орг-ції. Брала участь 
у розповсюдженні листівок. Вста¬ 
новила зв’язок з антифашистсь- 
ки настроєними солдатами словац. 
і угор. частин, які перебували в 
складі гітлерівських військ, одер¬ 

жувала від них зброю, продукти, 
а також відомості про плани кара¬ 
телів. 
Після арештів і загибелі ряду 
підпільників, у т. ч. і П. А. Та- 
раскіна (січень 1943), підпільну 
орг-цію очолила С. Загинула разом 
з батьком І. І. Сосніним під час 
бою проти фашист, карального за¬ 
гону. Ім’я С. присвоєно школі 
в Малині, в якій вона навчалася. 
На честь підпільників у Малині 
споруджено Курган Безсмертя (іл. 
див. т. б, с. 329). 
СОСН(ЗВЕ (до 1946 — Людвипіль) 
— селище міського типу Березнів- 
ського р-ну Ровен. обл. УРСР. Роз¬ 
ташоване на р. Случі (бас. Дніпра), 
за 47 км від залізнич. ст. Моквин. 
2,2 тис. ж. (1982). УС. — лісгосп- 
заг, маслозавод, міжколг. підпри¬ 
ємство по птахівництву, підприєм¬ 
ства побутового о^луговування. 
Профес.-тех. уч-ще, середня шко¬ 
ла, лікарня, поліклініка. Будинок 
культури, 2 б-ки. Засн. 1708, с-ще 
міськ. типу — з 1959. 
СОСНбВЕЦЬ — місто на Пд. 
Польщі, в Катовіцькому воєводст¬ 
ві. Залізнична станція. 246,1 тис. 
ж. (1980). Центр вуг. і металург, 
пром-сті в Домбровському кам.- 
вуг. басейні (частина Верхньосі- 
лезького кам.-вуг. басейну). Ви¬ 
роби. гірничого устаткування і 
металоконструкцій. Скляна, швей¬ 
на і текст, пром-сть. Гірничий 
музей, театр, замок 17 ст., парк. 
СОССіЬР (Заиззиге) Нікола Тео- 
дор (14.x 1767, Женева — 18.IV 
1845, там же) — швейц. природо¬ 
знавець, чл.-кор. Паризької АН 
(з 1808). Професор Женевської 
академії (з 1802). Член Лондонсь¬ 
кого королівського т-ва (1820). 
Син О. Б. Соссюра. Праці з фі¬ 
зіології рослин, фізики, хімії, 
геології. Вперше застосував точні 
методи кількісного хім. аналізу 
при вивченні газообміну і засвоєн¬ 
ня рослиною мінеральних речовин; 
показав, що мінергільні речовини 
з грунту надходять у рослину через 
коріння. Експериментально довів, 
що на світлі рослина засвоює вуг¬ 
лець з СОг і виділяє кисень, 
а при диханні поглинає кисень і 
виділяє СОг- 
СОССіЬР (5аи55иге) Орас Бене- 
дікт (17.11 1740, Конш, поблизу 

Женеви — 22.1 1799, Женева) — 
швейц. природознавець, перший 
дослідник геол. будови Альп. У 
1762—86 — професор натурфіло¬ 
софії в Женеві. У 1773 здійснив 
ряд сходжень в Альпах, під час 
яких провадив геол., метеороло¬ 
гічні, флористичні та ін. дослід¬ 
ження, 1787 зійшов на гору Мон¬ 
блан, поклавши початок альпініз¬ 
му. На честь С. названо мінераль¬ 
ний агрегат — сосюрит. 
СОССіЬР (5аи55иге) Фердінанд 
Монжін де (26.XI 1857, Женева — 
22.11 1913, Вюфлан-сюр-Морж) — 
швейц. мовознавець. Навчався в 
Женевському, Лейпцігському та 
Берлін, ун-тах (1875—80). Про¬ 
фесор Женевського ун-ту (з 1891). 
Автор праць з індоєвроп. і заг. 
мовознавства. Праця С. <Мемуар 
про первісну систему голосних в 
індоєвропейських мовах» (1879) 
відкрила новий етап у вивченні 
походження індоєвроп. вокалізму. 
Осн. праця С. <Куі>с загальної 
лінгвістики» (опублікована 1916, 
рос. переклад 1933) містить теор. 
принципи вчення С. про мову, 
що стали методологічною основою 
так званої соціологічної школи 
в буржуазному мовознавстві та 
окремих напрямів зарубіжної 
структурної лінгвістики. С. 
уперше чітко виділив різні аспекти 
мови (елемент і структура, синхро¬ 
нія і діахронія, мова й мовлен¬ 
ня, індивідуальне й соціальне), 
але витлумачив їх у дусі ідеаліз¬ 
му й метафізики. 
Те.: Рос. п е р е к л.— Трудьі по 
язьїкознанию. М., 1977. 
Літ.: Слюсарева Н. А. Теория Ф. 
де Соссюра в свете современной лин- 
гвистики. М., 1975; Мельничук А. С. 
Глоссематика. В кн.: Философские 
основьі зарубежньїх направлений в 
язьїкознании. М., 1977. 

О. С. Мельнииук. 
СОСіЬРА Володимир Миколайо¬ 
вич [25.XII 1897 (6.1 1898), ст. 
Дебальцеве, тепер Донец. обл.— 
8.1 1965, Київ] — укр. рад. поет. 
Член КПРС з 1920. Учасник гро¬ 
мадян. війни. Навчався в Харків, 
комуністичному ун-ті ім. Артема 
(1922—23), на робітфаці Харків, 
ін-ту нар. освіти (19Й—25). Дру¬ 
куватися почав 1917. Належав 
до літ. орг-цій «Гарт», ВУСПП. 
Перша зб. «Поезії» (1921) оспівує 
героїку громадян, війни. Подією 
в укр. рад. л-рі стала поява поеми 
С. «Червона .зима» (1921), в якій 
пафос революц. романтики поєд¬ 
нується з ліризмом. Мотиви ре¬ 
волюції, пафос соціалістичного 
будівництва, вільної праці зву¬ 
чать у книгах «Залізниця» (1924), 
«Сьогодні» (1925), «Юнь» (1927), 
«Дніпрельстан» (1930), «Червоні 
троянди» (1932), «Нові поезії» 
(1937), «Люблю» (1939), «Черво- 
ногвардієць», «Журавлі прилеті¬ 
ли» (обидві — 1940). Поема «1871 
рік» (19Й) присвячена героям Па¬ 
ризької комуни. Вірш «Траурний 
марш» (1924) утверджує безсмертя 
ленінських ідей. У поемі «Відпо¬ 
відь» (1927) С. затаврував укр. на- 
ціонгілістичну еміграцію. Широку 
поі^лярність здобули вірші С. про 
любов, друлсбу, природу, у роки 
Великої Вітчизн. війни був корес¬ 
пондентом фронтової газети «За 
честь Батьківщини». У книгах 
«Червоним воїнам» (1941), «В го¬ 
дину гніву», «Під гул кривавий» 
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(обидві — 1942), в поемах <Син 
України^ і <Олег Коїповий» (обид¬ 
ві — 1943) оспівав боротьбу рад. 
народу проти фашизму. Широтою 
тематики, щирістю інтонацій, емо¬ 
ційністю позначені книги С. по¬ 
воєнних років «Щоб сади шуміли» 
(1947), «Зелений світ» (1949), 
«Вітчизна» (1950), «За мир» (1953), 
«В саду Батьківщини» (1954), «На 
струнах серця» (1955), «Ластівки 
на сонці» (1960), «Поезія не спить» 
(1961), «Щастя сім’ї трудової» 
(1963), «Осінні мелодії» (1964). 
С.—тонкий лірик. Багато поезій 
С. покладено на музику. Пере¬ 
клав укр. мовою ряд творів О. 
Пушкіна, М. Лєрмонтова, М. Не- 
красова, О. Блока, С. Єсеніна, 
Ю. Словацького, Янки Купали, 
Якуба Коласа, М. Гафурі та ін. 
Нагороджений двома орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія (ІРСР, 1948; Держ. 
премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 
1963. У м. Лисичанську 1966 С. 
встановлено пам’ятник. 
Те.: Твори, т. 1-10. К., 1970-72; 
Твори, т. 1—2. К., 1978; Рос. пе¬ 
ре к л.— Избранное. М., 1978. 
Літ.: Бурляй Ю. Володимир Сосю- 
ра К.. 1959; Радченко Є. Володимир 
Сосюра. К., 1967; Голос ніжності і 
правди. Спогади про В. Сосюру. 
К., 1968; Багрич М. І.. Скачков В. 
Володимир Сосюра. Бібліографічний 
покажчик. X.. 1966. 

М. М. Ільницький. 

СбТЕННИЙ СУД — на Україні 
в 2-й пол. 17—18 ст. суд на тери¬ 
торії сотні, що розглядав кримі¬ 
нальні та цивільні справи. Спо¬ 
чатку діяв разом з ратушним (місь¬ 
ким) судом у складі представників 
сотенної старшини й міської знаті, 
класові інтереси яких він захищав. 
У кінці 1-ї пол. 18 ст. С. с. відо¬ 
кремився від ратушного. Прово¬ 
див розслідування справ на місці, 
переглядав рішення сільс. судів, 
на С. с. укладалися й різні цивіль¬ 
ні угоди. Під час війни або похо¬ 
ду діяв як воєнно-польовий суд. 
СОТЙРОВ Стоян (н. 11.V 1903, 
с. Градево, теп^ Благоєвського 
округу НРБ) — йолг. живописець, 
народний художник НРБ (з 1963), 
Герой Соціалістичної Праці НРБ. 
В 1919—28 навчався в софійській 
АМ у Д. Дюженова та С. Іванова. 
Твори: «Обід» (1930), «Відпочи¬ 
нок» (1936), «Поранені. Алжір» 
(1962), «Безробітні шахтарі. Пер- 
ник. 1917 рік» (1970), «Перемож¬ 
ці» (1971). 
СОТКІЛАВА Зураб Лаврентійо- 
вич (н. 12.ПІ 1937, м. Сухумі) — 
груз. і рос. рад. співак (лірико- 
драматичний тенор), нар. арт. 
СРСР (з 1979). Член КПРС з 
1973. Закінчив політех. ін-т (1960) 
та консерваторію (1965, клас Д. 
Андгуладзе) у Тбілісі. В 1965— 
74 —соліст Груз. театру опери та 
балету ім. 3. П. Паліашвілі (Тбі¬ 
лісі). Серед партій, виконаних 
у цьому театрі,— Абесалом («Абе- 
салом і Етері» Паліашвілі). В 
19^—68 стажувався у театрі <Ла 
Скалам (Мілан). З 1974 — соліст 
Великого театру СРСР. Партії: 
Водемон («Іоланта» Чайковсько- 
го), Каварадоссі («Тоска» Пуччіні), 
Манріко, Радамес, Отелло, Рі- 
чард («Трубадур», «Аїда», «Отел¬ 
ло», «Бал-маскарад» Верді), Хо- 
зе («Кармен» Бізе), Арзакан («Ви¬ 
крадення місяця» Тактакішвілі). 

Концертна діяльність. Нагородже¬ 
ний орденами Трудового Черво¬ 
ного Прапора і «Знак Пошани». 

В. І. Зарубін. 
ССЗТНИК — 1) Особа, яка очолю¬ 
вала військ, і адм.-тер. одиницю 
— сотню на Лівобережній і Сло¬ 
бідській Україні в 2-й пол. 17— 
18 ст. З часів нар.-визвольної вій¬ 
ни 1648—54 С. обирали козаки. 
Пізніше, за Коломацькими стат¬ 
тями 1687, С. призначав гетьман, 
а після 1764 — президент Мало¬ 
російської колегії. На Слобожан¬ 
щині С. призначала місц. царська 
адміністрація. Після ліквідації 
автономного устрою на Україні 
(на Слобожанщині 1765, на Ліво¬ 
бережжі на поч. 80-х рр. 18 ст.) 
посаду С. скасовано. 2) Військ, 
звання в реєстровому козацькому 
війську (див. Реєстрові козаки). 
3) Особа, що очолювала сотню в 
давньоруському війську, а та¬ 
кож у стрілецьких військах Рос. 
держави 16—17 ст. 4) Офіцерський 
чин у козачих військах лорево- 
люц. Росії, що відповідав чино- 
ві поручика в регулярній армії. 
СбТНІ КУПЕЦЬКІ — корпора¬ 
тивні Організації купецтва в Дав¬ 
ній Русі і феод. Росії 12 — поч. 
18 ст. В 12—15 ст. існували в Киє¬ 
ві, Чернігові, Новгороді, Полоць¬ 
ку, Мо:кві та ін. містах. У 16— 
17 ст. купецька верхівка об’єд¬ 
нувалася в три С. к.: гості, гос¬ 
тинну і суконну сотні. В 2-й пол. 
17 ст. С. к. були також у містах 
Слобідської України, що входила 
до складу Рос. д-ви. З організа¬ 
цією на поч. 18 ст. купецьких гіль¬ 
дій С. к. було ліквідовано. 
СбТНІ ПОСАДСЬКІ — об’єд¬ 
нання торгово-ремісничого насе¬ 
лення давньорус. і рос. феод, 
міст (див. Посад) у 11 —18 ст., 
близькі до цехів. Існували за про- 
фес.-тер. ознаками (ковальська, 
гончарська тощо) в Києві, Черні¬ 
гові, Новгороді, Володимирі-Во- 
линському, Москві, (Смоленську 
та ін. містах. Мали право само¬ 
врядування, сплачували податки і 
виконували різні феод, повин¬ 
ності. З кін. 15 ст. С. п. поступово 
перетворювалися на адм.-тер. оди¬ 
ниці, у 18 ст. припинили своє іс¬ 
нування. 
С(ЗТНІ СЕЛЯНИ — категорія 
феодально залежного селянства 
Галичини в 14—16 ст. Жили в держ. 
(королівських) маєтках і фор¬ 
мально вважалися вільними. Ук¬ 
ладаючи з управителями держ. ма¬ 
єтків договори і одержуючи в ко¬ 
ристування землю, с.-г. знаряддя, 
робочу худобу тощо, С. с. зобо¬ 
в’язувалися виконувати феод, по¬ 
винності. Незначна частина С. с., 
що відбувала військ, службу, ді¬ 
стала в 16 ст. від польс. королів 
шляхет. привілеї. Переважна біль¬ 
шість С. с. з посиленням феод, 
гніту в 16 ст. була перетворена 
на держ. кріпаків. 
ССЗТНЯ — 1) Військ, одиниця 
в давньоруському війську. 2) Адм.- 
тер. та військ, одиниця на Лівобе¬ 
режній і Слобідській Україні в 
2-й пол. 17—18 ст. Складова час¬ 
тина полку. Охоплювала терито¬ 
рію 10 і більше сіл. С. очолював 
сотник з сотенною старшиною. 
Проте окремі С. були підпоряд¬ 
ковані лише гетьманові. Коза¬ 
ків цих сотень залучали до його 

охорони. С. було ліквідовано на 
Слобідській Україні 1765, на Лі¬ 
вобережній — на поч. 80-х рр. 18 
ст. 3) Військ, одиниця в реєстро¬ 
вому козацькому війську (див. 
Реєстрові козаки). 4) Станова 
організація купецтва на тер. Дав¬ 
ньої Русі, Росії та України в 12— 
17 ст. (див. Сотні купецькі), по¬ 
дібна до середньовічної гільдії. 
У 16—17 ст. С. об’єднували як 
купецтво (гостинна, суконна), так 
і дрібних торговців і ремісників 
(див. Сотні посадські). 5) Військ, 
одиниця в козачих військах доре- 
волюц. Росії, що дорівнювала 
ескадронові або роті. 
СОУЕТО — афр. передмістя про¬ 
мислового центру ПАР Йоганнес¬ 
бурга. 16.VI 1976 за наказом ра¬ 
систських властей ПАР в С. роз¬ 
стріляно 10-тисячну демонстрацію 
афр. школярів і студентів, які про¬ 
тестували проти расової дискримі¬ 
нації в галузі освіти. Внаслідок 
кривавої розправи загинуло 176 
африканців і понад 1 тис. було 
поранено. Організація африкан¬ 
ської єдності оголосила 16. VI 
Днем пам’яті жертв С. Антираси- 
стські виступи в С. відбувалися 
також 1977—81. М. Д. Несун. 
СбУСА БАТГСТА (Зоига Ваііз 
Іа) Рубен Даріо (н. 25.IX 1923, 
м. Панама) — діяч комуністичного 
руху Панами. Н. в сім’ї ремісни¬ 
ка. За фахом — журналіст. З 1943 
брав участь у студентському та 
молодіжному демократичному ру¬ 
сі. В 1945—46 — ген. секретар Асо¬ 
ціації панам, молоді. В 1946 всту¬ 
пив до Нар. партії Панами (НПП; 
ств. 1930). З 1948 — секретар ЦК 
з організаційних питань, член По- 
літбюро ЦК НПП. З 1951 — ген. 
секретар ЦК НПП. Не раз зазна¬ 
вав арештів і вислання з країни. 
Автор теор. праць з питань кому¬ 
ністичного і демократичного руху 
Панами і Лат. Америки. 
СОФГЗМ (грец. оофіоца, букв.— 
майстерність, уміння) — навмисне 
хибно зроблений умовивід, що виг¬ 
лядає як істинний. Способи творен¬ 
ня С.; хибні засновки видаються 
за істинні, висновок робиться з 
порушенням правил умовиводу. 
Див. також Софістика. 
СОФГі храм — визначна па¬ 
м’ятка візант. архітектури. Спо¬ 
руджений 532—537 у Константино¬ 
полі (тепер Стамбул) на замовлен¬ 
ня імператора Юстініана І будів¬ 
ничими Анфімієм з Тралл та Іси- 
дором з Мілета. Був гол. собором 
Візант. імперії. С. х.— тринефна 

СОФІЇ ХРАМ 

3. Л. Соткілава. 

Софії храм у Констан¬ 
тинополі. . . 
1. «Імператор Юстіні- 
ан». Мозаїка. Друга по 
ловина 10 ст. 
2. Капітель. 

21 
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СОФІТВКА 

<Софіівка»>. Головний 
вхід до парку. 

прямокутна у плані будівля, в 
якій поєднуються риси базиліки 
з центральнокупольною спору¬ 
дою. На центр, частині собору — 
велетенський, високо піднесений 
над землею купол (діаметр бл. 
32 м), що опирається на складну 
систему напівкуполів, арок і скле¬ 
пінь. У 989 купол відбудував вірм. 
архітектор Трдат. Інтер’єр С. х. 
багато оздоблений. Стіни сюлицьо- 
вані кольоровим полірованим мар¬ 
муром, радіальні арки куполів 
та склепінь прикрашені мозаїч¬ 
ними орнаментами. В 15 ст. тур¬ 
ки перетворили храм на мечеть, 
у 16—18 ст. прибудували 4 міна¬ 
рети, заштукатурили деякі вну¬ 
трішні мозаїки. Тепер частково 
розчищено мозаїки 6—12 ст., від¬ 
крито сюжетні мозаїки «Архан¬ 
гел Гавриїл», «Імператор Юстіні- 
ан»та ін. В С. х. міститься музей. 
Іл. див. також на окремому арку¬ 
ші до ст. Візантія, т. 2, ст. 448— 
449. 
СОФГЇВКА — селище міського 
типу Дніпроп. обл. УРСР, рай¬ 
центр, за 12 км від залізнич. ст. 
Девладове. 8,2 тис. ж. (1982). Ви¬ 
никла 1793. Рад. владу встановле¬ 
но в кінці листопада 1917. З 
1957 С.— с-ще міськ. типу. В С.— 
прод. товарів, хлібний, сиророб¬ 
ний з-ди, райсільгосптехніка, рай- 
сільгоспхімія, управління зрошу¬ 
вальних систем, комбінат побуто¬ 
вого обслуговування. 2 заг.-осв. 
та музична школи, лікарня, по¬ 
ліклініка. Будинок культури, 
кінотеатр, 5 бібліотек. істор.- 
краєзнавчий музей. 
«СОФГГВКА» — дендрологічний 
заповідник АН УРСР, визначна 
пам’ятка укр. садово-паркового 
мистецтва доби класицизму. Роз¬ 
ташована в м. Умані Черкаської 
обл. Споруджена 1796—1801 в 
урочищі Кам’янка — в маєтку Ф. 
Потоцького. Основні буд. робо¬ 
ти велися під керівництвом Л. де 
Метцеля, за активною участю са- 
дівника-кріпака Заремби. «С.» — 
ландшафтно-архіт. парк. Гол. 
композиційна вісь проходить по р. 
Кам’янці, яка об’єднує великий 
(понад 150 га) масив парку з чис¬ 
ленними творами паркової архітек¬ 
тури і скульптури на античні сю¬ 
жети (18—19 ст.) та різні види 
гідроспоруд (водоспади, шлюзи, 
фонтани, каскади, ставки, підзем¬ 
на річка Стікс тощо). При створен¬ 
ні осн. ділянок парку («Дубинки», 
«Грибка», «Звіринця» та ін.) ши¬ 
роко використовувалися ясен, ли¬ 
па, клен, тополя, верба, гіркокаш¬ 
тан звичайний, берест, сосна, яли¬ 
на. Велику роль в оздобленні пар¬ 

ку відіграли талановиті народні 
майстри-кріпаки, серед яких ві¬ 
домі імена лише Івана та Іллі 
Вдовиченків, Діброви, Дрозден- 
ка, Корнія Кузьменка, Лещенка, 
Письменного, Стройгородського, 
Трояна. Подальше формування і 
будівництво «С.» пов’язане з іме¬ 
нами арх. А. І. Штакеншнейдера 
та І. Макутіна. Під керівництвом 
проф. В. В. Пашкевича 1890— 
91 в середині парку закладено 
арборетум (див. Дендрарій) з де¬ 
ревних рослин багатьох країн сві¬ 
ту. У 1929 «С.» оголошено держав 
ним заповідником, 1955 переда 
но АН УРСР як базу для наук, 
досліджень. Тепер в «С.» бл. 500 
видів, різновидів, форм і сортів 
рослин, зокрема декоративних і 
лікарських. В парку проводяться 
роботи по інтродукції і аклімати¬ 
зації цінних декоративних рослин, 
науково-методичне керівництво 
цих робіт здійснює Ботанічний сад 
центральний республіканський 
АН УРСР. Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Садово-паркове 
мистецтво, т. 9, с. 448—449, а 
також до ст. Павільйон, т. 8, 
с. 116. 
Літ.: Косаревський 1. О. Софіївка. 
(Короткий путівник). К., 1970; Со 
фіївка. Фотоальбом. К., 1980. 

О. П. Силин. 

софГївський — селище МІСЬ 
кого типу Ворошиловгр. обл. 
УРСР, підпорядковане Красно- 
луцькій міськраді, за 6 км від 
залізнич. ст. Штерівка. 6,0 тис. ж. 
(1982). Шахтоуправління «Красно- 
кутське», птахорадгосп «Хрусталь- 
ньій», Краснокутський комбінат 
буд. матеріалів. З заг.-осв. школи, 
фельдшерсько-акушерський пункт, 
З клуби, 5 б-к. Засн. 1909. с-щс 
міськ. типу — з 1938. 
СОФГЇВСЬКИЙ могйльник 
— могильник часів мідного віку, 
відкритий 1947 біля с. Софіївки 
Баришівського р-ну Київ. обл. Дос¬ 
ліджували його 1948. Виявлено 
бл. 150 поховань з обрядом трупо- 
спалення в урнах і без урн. У по¬ 
хованнях знайдено глиняний по¬ 
суд, знаряддя праці та зброю, 
виготовлені з каменю, кременю й 
міді, а також прикраси. Аналогіч¬ 
ні могильники та одночасні з ни¬ 
ми поселення згодом були виявле¬ 
ні й досліджені в різних місцях 
Київщини; вони дістали назву со- 
фіївських. Ці пам’ятки станов¬ 
лять місцевий, середньодніпровсь- 
кий варіант трипільської культу¬ 
ри і датуються серед. 3-го тис. 
до н. е. 
софГївський рай6н — у зх. 
частині Дніпроп. обл. УРСР. Ут¬ 
ворений 1923. Площа 1,4 тис. км^. 
Нас. 31,5 тис. чол. (1982). У райо¬ 
ні — 83 населені пункти, підпо¬ 
рядковані селищній і 9 сільс. Ра¬ 
дам нар. депутатів. Центр — смт 
Софіївка. С. р. розташований на 
пд.-сх. схилах Придніпровської 
височини. Корисні копалини: гра¬ 
ніт, глини, пісок. Річки — Сакса- 
гань, Кам'янка, Базавлук (бас. 
Дніпра). Грунти чорноземні. Ле¬ 
жить у степовій зоні. Підприємст¬ 
ва по переробці с.-г. сировини 
(софіївські з-ди: сироробний, прод. 
товарів, хлібний). Комбінат побу¬ 
тового обслуговування (Софіївка). 
У землеробстві переважає вирощу¬ 
вання зернових (озима пшениця, 

ячмінь, овес, кукурудза, просо) і 
тех. (соняшник') культур, у тва¬ 
ринництві — м’ясо-мол. скотарст¬ 
во, вівчарство, птахівництво. Пло¬ 
ща с.-г. угідь 1981 становила 119,6 
тис. га, у т. ч. орні землі — 106,4 
тис. га. Зрошується 9,8 тис. га. 
У С. р.— 17 колгоспів, радгосп, 
райсільгосптехніка, райсільгоспхі- 
мія. Залізничні станції Девладове, 
Лошкарівка. Автомоб. шляхів — 
505 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 188 км. У районі — 31 заг.- 
осв. та музична школи, 40 лік. 

істор.-краєзнавчий музей. У С. р. 
видається газ. «Сільське життя» 
(з 1931). А. М. Ведькал. 
«софГиськии муз£и» — 
держ. архітектурно-історичний за¬ 
повідник. Створений 1934 у Києві. 
До складу «С. м.» увійшли ан¬ 
самблі будов на тер. кол. Софій 
ського монастиря з Софійським 
собором (11 ст.). За князювання 
Ярослава Мудрого на тер. сучас. 
«С. м.> існував митрополичий 
двір, який в цеп період було 
обнесено муром та забудовано 
різними дерев’яними і муровани¬ 
ми спорудами. При Софійсь¬ 
кому монастирі була малярська 
майстерня і б-ка (див. Бібліотека 
Софійського собору). Тут було 
створено ^Слово про закон і бла- 
годать> першим на Русі митропо¬ 
литом Іларіоном. Під час на¬ 
вали орд Батия всі споруди^ на 
тер. монастиря, крім Софійського 
собору, загинули. Відбудова двору 
і храму почалася лише 1632 з іні¬ 
ціативи Петра Могили. Віднови¬ 
лася діяльність б-ки та малярсь¬ 
кої майстерні, навколо якої групу¬ 
валися талановиті митці (з 1762 
керівник майстерні — художник 
Самуїл). Після пожежі 1697 на 
тер. Софійського монастиря роз¬ 
горнулося муроване буд-во з ри¬ 
сами архітектури укр. барокко. 
Тер. «С. м.» обнесено кам. муром, 
в якому у 18 ст. було три в’їзди: 
під дзвіницею, під пд. в’їзною баш¬ 
тою і через зх. ворота (т. з. Брама 
Заборовського). Дзвіницю споруд¬ 
жено 1699—1706. Спочатку вона 
була триярусною. В 1744—48 її 
відбудовано ^ під керівництвом 
архітектора Й. ІПеделя. Над ліп 
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НИМ декором фасадів працювали 
укр. майстри з Жовкви (тепер 
м. Нестеров) І. та С. Стобенські. 
Нова дзвіниця була теж триярус¬ 
ною, її вінчав барокковий купол 
з високим позолоченим шпилем, 
у 1812 було відбудовано купол 
(згорів 1807) в нових архітектур¬ 
них формах. У 1851—52 за про¬ 
ектом арх. П. Спарро . надбу¬ 
довано четвертий ярус з куполом 
грушоподібної форми. Висота 
дзвіниці 76 м. У 18 ст. на те¬ 
риторії монастиря було зведено: 
митрополичий будинок (1722— 
ЗО, 1731—48, ймовірно, за проек¬ 
том Й. Шеделя; 1748—58, арх. 
С. Антонов), бурсу (1763—67, арх. 
М. Юрасов), Братський корпус 
(50-і рр.), трапезну (-«Софія тепла». 
1722—ЗО; добудовано в 60-х рр., 
арх. І. Григорович-Барський; пе¬ 
ребудовано 1822, арх. А. Мелен- 
ський; розширено й перебудовано 
1872, арх. П. Юргенс), Будинок 
консисторії (1722—ЗО, 1770—83). 
На тер. заповідника перед гол. 
входом встановлено пам’ятну сте¬ 
лу 6-ці Софійського собору (1969, 
скульптор І. Кавалерідзе). В собо¬ 
рі експонуються мозаїки і фрески 
12 ст. з Михайлівського Золото¬ 
верхого собору та різьблений ши¬ 
ферний рельєф. Значна кількість 
експонатів розповідає про архі¬ 
тектуру Київської Русі та про 
історію Софійського собору. Збе¬ 
реглися зразки виробів старод. 
нар. ремесла. Філіалами запо- 
відника«С. м.> є Кирилівська цер 
ква та Андріївська церква, Золоті 
борота,Судацька фортеця, Черніг. 
архіт.-істор. заповідник. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 208—209. 

Г. Н. Логвин. 

СОФІЙСЬКИЙ СОБОР. 1) у 
Києві — пам’ятка архітектури 
і монументального живопису І-ї 
пол. 11 ст. С. с. споруджено в пе¬ 
ріод розквіту Київської Русі за 
князювання Ярослава Мудрого на 
честь перемоги над печенігами 
1036. Закладка собору, згідно 
^Повісті временних літ>, відбу¬ 
лася 1037 (за Новгородським літо¬ 
писом — 1017). Назва собору по¬ 
ходить від грец. слова «Софія» — 
мудрість. Збудовано як гол. ми¬ 
трополичий храм Русі. С. с. був 
у давнину громад.-політ, і куль¬ 
тур. центром Київ. д-ви. В соборі 
відбувалися церемонії «посаджен- 
ня» послів, біля собору збиралися 
віча київські, тут велося літопи¬ 
сання, була створена Ярославом 
Мудрим перша в Давній Русі біб¬ 
ліотека. Розміри С. с.: довж. 37 м, 
шир. 55 м, вис. від підлоги до зе- 

Софійський собор у Києві. 1037. 

ніту центр, купола 29 м. Імена 
його будівничих невідомі. Пер¬ 
вісні форми С. с. зберігалися до 
17 ст., про що свідчать малюнки 
голл. художника А. ван Вестер- 
фельда 1651. Це була прямокутна 
споруда з Пн., Зх. та Пд. оточена 
двома рядами відкритих ^кових 
галерей. Завершували собор 13 
бань, вкритих листовим свинцем. 
Фасади храму не тинкувалися і 
були оздоблені декоратибними ні¬ 
шами, орнаментом, живописом. С. 
с. прикрашено мозаїками (спо¬ 
чатку іх було 640 м^, збереглося 
260 м^). Центром композиції є зо¬ 
браження Христа Вседержителя в 
гол. куполі (діаметр 4,1 м). Най¬ 
краще збереглися мозаїки в центр, 
абсиді — богоматір Оранта (вис. 
5,45 м), під нею багатофігурна ком¬ 
позиція «Євхаристія» та зображен¬ 
ня «отців церкви». Мозаїки гармо¬ 
нійно поєднуються з фресковим жи¬ 
вописом (з&реглося 6л. з тис. м^ 
тематичного та орнаментального 
живопису). Особливу цінність се¬ 
ред фресок С. с. становлять ком¬ 
позиції в центр, підкупольному 
просторі, а також груповий порт¬ 
рет сім’ї Ярослава Мудрого. Збе¬ 
реглися зображення чотирьох по¬ 
статей на пд. стіні центр, нефа і 
дві — на північній. Центр, частина 
цієї композиції (була розміщена 
на зх. стіні) відома з малюнка А. 
ван Вестерфельда. На малюнку зо¬ 
бражено Ярослава Мудрого з ма¬ 
кетом С. с. в руці та дружину 
Ярослава княгиню Ірину, які йдуть 
до Христа, біля якого, імовірно, 
стоять кн. Володимир і Ольга. 
Портрет сім’ї Ярослава — унікаль¬ 
на пам’ятка давньорус. портрет¬ 
ного монументального живопису. 
Вона свідчить про широкі зв’язки, 
які мав київ, князівський двір з 
найбільшими д-вами Європи. Дру¬ 
жина Ярослава Ірина була швед, 
принцесою (Інгігерда), його сини 
Святослав і Всеволод одружилися 
з грец. царівнами, дочки Єлизаве¬ 
та, Анна та Анастасія були короле¬ 
вами Норвегії, Франції і Угорщи¬ 
ни. На стовпах — численні зобра¬ 
ження святих, на стінах бані — 
сцени з придворного життя, полю¬ 
вання та розваг. В центр, нефі 
собору на зх. стіні — виконана 
олійними фарбами у 18 ст. компо¬ 
зиція «Перший Вселенський со¬ 
бор». Велику цінність становлять 
декоративні твори 11 ст.: інкру¬ 
стоване мозаїкою кам’яне крісло 
митрополита, різьблені шиферні 
огорожі хорів з соковитим барель¬ 
єфним орнаментом; інтер’єри С. с. 
доповнюють фрескові орнаменти, 
мозаїчні підлоги, мармурові оздо¬ 
би тощо. У Володимирському не¬ 
фі була великокнязівська усипаль¬ 
ниця, де поховано Ярослава Муд¬ 
рого, Всеволода Ярославича, Ро¬ 
стислава Всеволодовича, Володи¬ 
мира Мономаха та ін. Зберігся 
лише саркофаг Ярослава Мудрого. 
На стінах С. с. в різних місцях 
збереглися середньовічні графіті. 
За свою багатовікову історію собор 
пережив навали ворогів, пограбу¬ 
вання, часткові руйнування, ре¬ 
монти й перебудови. Після навали 
орд Батия 1240 собор був по¬ 
руйнований. В 16 ст. С. с. воло¬ 
діли уніати. В ЗО—40-х рр. 17 ст. 
київ, митрополит Петро Могила 
заснував у соборі чоловічий мо¬ 

настир. До реставраційних робіт у 
монастирі він залучив італ. арх. 
О. Манчіні. В 1685—1707 со&р 
відбудовано у формах укр. барок¬ 
ко. Певних змін він зазнав також 
у 18—19 ст. Барокковий іконостас 
було виконано 1731—47 (зберігся 
нижній ряд). У 20 ст. С. с. ре¬ 
ставровано та досліджено архітек¬ 
туру і настінні розписи за участю 
вчених І. Моргілевського, М. Кар¬ 
тера, М. Кресального, Ю. Асєєва, 
В. Левицької, С. Висоцького, В. 
Лазарєва, Є. Мамолата та ін. 
Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 208—209. Г. Н. Логвин. 

2) У Новгороді (собор св. 
Софії)— пам’ятка рос. архітекту¬ 
ри. Споруджено 1045—50. Збудо¬ 
вано на дитинці (кремлі, в ос¬ 
новному з каменю, плінфи) як 
гол. храм за зразком Софійського 
собору в Києві. С. с.— великий 
п'ятинавний п’ятикупольний хре¬ 
щатий храм, оточений з Пн., Зх. 
та Пд. двох’ярусними (в 1-му яру¬ 
сі відкритими) галереями. В С. с. 
фрагменти фресок (2-ї пол. 11 ст., 
1108 та 1144), зх. бронзові, т. з. 
Корсунські врата (1152—56), іко¬ 
ни серед. 14 — поч. 15 ст. С. с. 
частково зруйновано під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни 1941—45, рестав¬ 
ровано. Храм відзначається суво¬ 
рими і простими формами, ску¬ 
пістю декору. 
3) У Полоцьку — пам’ят¬ 
ка архітектури. Споруджено в 2-й 
пол. 11 ст. Являв собою п’ятику¬ 
польний п’ятинавний з трьома а6- 
сидами храм, з орнаментальними 
фресками 11 ст. у нижн. частині 
стін. У 18 ст. перебудований у сти¬ 
лі барокко. 
Літ.: Лазарев В. Н. Мозаика Софии 
Киевской. М., 1960; София Киевская. 
Материальї нсследований. К., 1973; 
Логвин Г. Н. Софія Київська. Альбом. 
К., 1971; Ачкасова В. Н., Тонкая И. Ф. 
Софийский заповедник в Києве. К., 
1978; Висоцький С. О. Про що розпо¬ 
віли давні стіни. К., 1978; Архитекту- 
ра Софийского собора в Новгороде. 
Новейпіие исследования. В кн.: Сооб- 
щения института истории и теории ар- 
хитектурьі Академии архитектурьі 
СССР, в. 7. М., 1947. 
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені Климента Охридського — 
перший і найбільший ун-т Болга¬ 
рії. Засн. 1888 як вищі пед. курси, 
з 1889 — вище уч-ще, з 1904 — ун-т. 
У 1905 йому присвоєно ім’я К. 
Охридського. У 1980 навч. р. 
в складі ун-ту було 11 ф-тів: 
філос., істор., слов’ян, філології, 
класичної й нової філології, ма- 
тем., фіз., хім., біол., геології і 
географії, юридичний, журналіс¬ 
тики, на яких навчалося 12,6 тис. 
студентів. Бібліотека (заснована 
1888) має понад 1,1 млн. тт. З 
1905 видає «Щорічник». 

А. В. Санцевич. 
СОФІСТИ (грец. сгофіахл^ — зна¬ 
вець, мудрець) — давньогрец. фі¬ 
лософи, фахівці в навчанні мудрос¬ 
ті і красномовства. Пропагували 
необхідність освіти. Не являли со¬ 
бою єдиної школи. Серед них бу¬ 
ли ідеологи як рабовласницької 
демократії (Алкідам, Протагор), 
так і аристократії (Горгій, Крітій, 
Каллікл). Для демократичного 
табору характерне в цілому ма¬ 
теріалістичне розуміння природи; 
представники аристократичного 
табору розробляли принципи скеп¬ 
тицизму (Горгій), що становили 

СОФІСТИ 

Софійський собор 
у Новгороді. План. 
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СОФІСТИКА 

Софія. Церква 
св. Георгія. 3—4 ст. 

Софора китниковидна: 
1 — верхня частина рос¬ 
лини; 2 — частина ко¬ 
реневища; З — біб; 4 — 
насінина. 

одне з джерел давньогрец. ідеаліз¬ 
му. Для С. характерне переміщен¬ 
ня центру ваги філос. інтересів від 
натурфілософії до проблем логіч¬ 
ного і мовного аналізу понять, тео¬ 
рії пізнання, етики, політики. С. 
надавали великого значення ви¬ 
вченню людини, її суб’єктивного 
світу, але при цьому часто схиля¬ 
лися до суб'єктивізму і реляти¬ 
візму. В 4—З ст. до н. е. вчення С. 
втратило прогресивний характер 
і перетворилося на мистецтво дове¬ 
дення і спростування будь-яких 
положень (див. Софістика). В 2— 
5 ст. С. називали рим. учителів 
філософії та ораторів. 
СОФІСТИКА [грец. аофіатіхл 
(xєуVТ^)] — 1) Вчення давньогрец. 
софістів. 2) Наперед визначене, 
свідоме застосування в супереч¬ 
ці і в доведенні софізмів — непра¬ 
вильних, хибних положень, аргу¬ 
ментів, замаскованих зовнішньою, 
формальною правильністю. 
софГя — СТОЛИЦЯ Болгарії, гол. 
політ., екон. і культур, центр краї¬ 
ни. Разом з передмістями та при¬ 
леглими населеними пунктами (мі¬ 
стами Банкя, Новий Іскир та ін.) 
виділена в окрему адм. одиницю. 
Розташована у Софійській улого¬ 
вині мілс гірським масивом Витоша 
і хребтами гір Стара Планина, на 
р. Іскир. Вузол з-ць, автошляхів і 
авіаліній місц. та міжнар. значен¬ 
ня. Бл. 1,2 млн. ж. (1981). Засн. 
римлянами в 1 ст. В З ст. — центр 
рим. провінції Дакія. В 441— 
447 спустошена гуннами. В 809 
під назвою Срсдець увійшла до 
складу Першого Болг. царства 
(681—1018). У 1018—1194 — під 
владою Візантії. З кін. 14 ст. має 
сучас. назву (походить від гол. 
церкви міста — св. Софії, збудо¬ 
ваної в 5—6 ст.). З 1382 С. під 
владою Османської імперії. В кін. 
18 — на поч. 19 ст. С.— один з гол. 
центрів нац.-визвольного руху 
^лг. народу. В 1877 в ході рос.- 
тур. війни 1877—78 (див. Російсь¬ 
ко-турецькі війни 17—19 століть) 
С. визволена рос. армією. З 1879 
С.— столиця Болгарії. Під час 
2-ї світової війни 1939—45 — центр 
антифашист, збройної боротьби 
болг. народу (див., зокрема. Ве¬ 
ресневе народне збройне повстан¬ 
ня 1944). 9.IX 1944 тут сформовано 
нар.-демократичний уряд Вітчизн. 
фронту Болгарії. З 15.IX 1944 С.— 
столиця НРБ, 
С.— важливий індустр. центр краї¬ 
ни, частка якого в заг. вироб¬ 
ництві пром. продукції становить 
бл. 15%. Найрозвинутіша важка 
пром-сть, зокрема чорна і кольо¬ 
рова металургія й машинобудуван¬ 
ня (ішиладо- і верстатобудування, 
вироби, підйомно-трансп. устат¬ 
кування , електронно-обчислюваль¬ 
ної техніки тощо). Значна полі¬ 
граф. та хім. (у т. ч. фарм. і гу¬ 
мова) пром-сть. Підприємства де- 
ревообр., скляної, текст., взут., 
харчосмакової пром-сті. Софійсь¬ 
кий університет, ін. вузи (у т. ч. 
екон., хім.-технологічний, елек- 
тротех., гірничогеол.. с.-г., фіз¬ 
культури, образотворчого мистецт¬ 
ва і театр, мистецтва). Болгарська 
академія наук, понад 120 н.-д. 
ін-тів і центрів по науці й підго¬ 
товці кадрів. Найбільші б-ки: АН, 
Народна ім. Кирила і Мефодія. 
ун-ту. Нац. художня галерея. 

Музеї: нар. археол., революц. руху 
в Болгарії, етногр., болгаро-рад. 
дружби, історії С., Центр. Г. Ди- 
митрова, багато меморіальних бу- 
динків-музеїв. Софійська народна 
опера; Нар., сатиричний. Центр, 
ляльок. Нар. армії. Нар. ім. І. 
Базова та ін. театри, філармонія. 
Збереглися залишки давньорим. 
споруд — фортечні стіни, споруда 
невстановленого призначення (пе¬ 
ребудовано на церкву св. Георгія, 
З—4 ст., розписи 12—14 ст.). Па- 

Софія. Народний палац культури 
«Софіяі>. Архітектор А. Барон. 1981. 

Софія. Площа Народних зборів. 

м’ятка середньовічної архітекту¬ 
ри — церква св. Софії (5—6 ст.). 
На пд. околиці С. розташована 
Боннська церква (11—19 ст.). До 
часів тур. панування належить 
мечеть Баня-баші (1576). Серед 
інших пам’яток — храм-пам’ят- 
ник О. Невського (1904—12, арх. 
О. Померанцев). Сучас. споруди: 
ансамбль центр, площі з Мавзо¬ 
леєм Г. Димитрова (1949, арх. 
Г. Овчаров, Р. Рибаров), Будинок 
партії (1952—55, арх. П. Златев 
та ін.). Народний палац культу¬ 
ри «Софія» (1981, арх. А. Баров). 
Пам’ятники: М. Драгоманову(1932, 
скульптор М. Паращук), мону¬ 
мент на честь Рад. Армії (1954, 
арх. Д. Митов, Л. Нейков, скульп¬ 
тор І. Фучев та ін.), монумент 
«Болгарія» (1981, арх. Н. Старцев). 
У С. 1889—95 жив і працював 
М. П. Драгоманов, 1911 тут висту¬ 
пала укр. театр, трупа О. Л. 
Суходольського, 1924—63 тут жив 
укр. скульптор М. І. Паращук, 
скульптурами якого прикрашено 
будинок Софійського ун-ту. В С. 
гастролювали оперна трупа Київ, 
театру опери та балету УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка (1970) та його про¬ 
відні солісти, група провідних ак¬ 
торів Київ. укр. драм, театру ім. 
І. Франка (1980), Держ. симфоніч¬ 
ний оркестр УРСР (1979); в Киє¬ 
ві — солісти Софійської нар. опе¬ 
ри, актори театру «Сльоза і сміх». 
У С. регулярно влаштовуються 
виставки радянського образотвор¬ 
чого мистецтва, зокрема творів ху¬ 
дожників України В. Касіяна, 
М. Дерегуса, О. Пащенка та ін. 
(1959, 1978). 
СОФГЯ ОЛЕКСІЇВНА [17 (27). 
IX 1657, Москва —3(14).УП 1704, 
там же] — правителька Росій¬ 
ської держави 1682—89, дочка 
царя Олексія Михайловича. Ви¬ 
користавши Московське повстання 
1682, з допомогою частини боярст¬ 
ва домоглася регентства при мало- 
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ЛІТНІХ царях — своїх молодших 
братах Івані V і Петрі І. За її прав¬ 
ління відбулися Кримські походи 
1687 І 1689, було укладено ^Вічний 
мир> 1686 з Польщею, Нерчинський 
договір 1689 з Китаєм. У 1687 на 
прохання укр. старшинської вер¬ 
хівки С. О. позбавила гетьманства 
1. Самойловича і затвердила геть¬ 
маном 1. Мазепу, який разом з 
козац. старшиною підписав Коло- 
мацькг статті 1687. Усунута від 
влади 1689 Петром І і ув’язнена 
в Новодівичий монастир. Після 
спроби захопити владу під час 
стрілецького повстання 1698 С. О. 
було пострижено в черниці. 
СОФТЯ ПАЛЕОЛбГ, Зоя Палео- 
лог (р. н. невід.— 7.IV 1503) — 
племінниця останнього візант. ім¬ 
ператора Константина XI Палеоло- 
га, з 1472 — дружина великого 
князя московського Івана 111. Ім’я 
Софії вона дістала в Росії. Іван 
III використав шлюб з С. П. для 
піднесення авторитету Росії в між- 
нар. відносинах і зміцнення вели¬ 
кокнязівської влади. 
СОФбКЛ (20ф0кХл^; бл. 496 до 
н. е., Колон, передмістя Афін — 
406 до н. е.) — давньогрец. драма¬ 
тург. Обіймав високі цивільні і 
військові посади. Був приятелем 
Перікла, Геродота. За тверджен¬ 
ням античних авторів, написав по¬ 
над 100 трагедій і бл. 20 сатирівсь- 
ких драм. До нашого часу повністю 
дійшло 7 трагедій: <Аякс» (<Еант»; 
до 442 до н. е.), «Антігона» (бл. 
441 до н. е.), <Едіп-цар» (бл. 425 
до н. е.), -«Філоктет» (409 до 
н. е.), <Едіп у Колоні» (пост. 401 
до н. е.), <Електра», <Трахінянки» 
(дати обох невідомі), ін. твори збе¬ 
реглися в численних фрагментах. 
На перших трагедіях С. помітний 
вплив Есхіла. Твори С. стали вер¬ 
шиною розвитку драм, жанру в 
античності. В них порушено гост¬ 
рі загальнолюдські проблеми. 
Творчість С. мала значний вплив 
на римську, а пізніше — на європ. 
л-ру. Укр. мовою твори С. пере¬ 
кладали П. Ніщинський, І. Фран- 
ко, за рад. часу — Борис Тен. 
Трагедію С. -«Едіп-цар» (в перекла¬ 
ді І. Франка) було поставлено в 
Молодому театрі та в Київському 
театрі ім. І. Франка, в цьому ж 
театрі поставлено й трагедію >«Ан- 
тігона». 
Те.: Укр. перекл.— Едіп-цар. 
В кн.: Франко І. Твори, т. 15. К., 
1955; Антігона. X. —К., 1930; Цар 
Едіп.— Антігона. В кн.: Давньогрець¬ 
ка трагедія. К., 1981; Рос. пе¬ 
рекл.— Трагедии. М., 1979. 

А. О. Білецький. 
СОФОРА (ЗорЬога) — рід рос¬ 
лин родини бобових. Листопадні, 
іноді вічнозелені дерева або кущі, 
рідше багаторічні трави. Листки 
непарноперисті. Квітки білі, жов¬ 
ті, фіолетові або рожеві, зібрані 
в китиці або волоті. 25 видів, по¬ 
шир. переважно в країнах з теп¬ 
лим кліматом. В СРСР — 5 видів, 
з них в УРСР (в Криму)—два: 
С. к и т н и к о в и д н а (5. аіоре- 
сигоісіез) — важко викорінюваний 
бур’ян і С. Продана (5. ргосіапіі); 
отруйні (насіння). Крім того, на 
Україні, переважно в пд. районах 
і па Закарпатті, як декоративну 
вирощують С. японську (5. 
Іаропіса) — дерево до 10 м заввиш¬ 
ки з ясно-жовтими квітками; ро¬ 
дом з Китаю і Японії. 

СОФРбН І й врачАнський 
(до постриження в ченці — Стой- 
ко Владиславов; 1739, м. Котел — 
22 або 23.IX 1813, Бухарест) — 
діяч болг. нац. відродження і нар. 
освіти. В 1762 став священиком. 
Багато років учителював у Котелі. 
Виступав проти засилля грец. ду¬ 
хівництва, за освіту болг. народу. 
З 1794 — єпископ Врачанський. 
У 1803, рятуючись від пересліду¬ 
вань тур. влади, втік до Бухаре¬ 
ста. В період рос.-тур. війни 1806— 
12 закликав болгар сприяти рос. 
військам. С. В.— авт(Ю першої 
друкованої книги новооолг. л-ри 
<Неделник». 
СОсРРбНОВ Анатолій Володи¬ 
мирович [н. 6 (19).І 1911, Мінськ] 
— рос. рад. письменник, драма¬ 
тург, Герой Соціалістичної Праці 
(1981). Член КПРС з 1940. У роки 
Великої Вітчизняної війни — спец¬ 
кор <Известий». з 1953 — гол. 
ред. журн. «Огонек». друкувати¬ 
ся почав 1929. Автор збірок віршів 
•«Сонячні дні» (1Й4), «Ковила» 
(1944), «Все це було на війні» 
(1972) та ін.; пісень «Шумів суво¬ 
ро Брянський ліс», «Від Волги до 
Дону» та ін., п’єс «В одному міс¬ 
ті» (1946, Держ. премія СРСР, 
1948), «Московський характер» 
(1948, Держ. премія СРСР, 1949), 
«Спадщина» (1970), «Ураган» 
(1972) та ін. П’єси С. йдуть у теат¬ 
рах України. Ряд віршів присвя¬ 
тив Україні, Т. Шевченкові. Наго¬ 
роджений З орденами Леніна, орде¬ 
ном Жовтневої Революції, медаля¬ 
ми. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 — 5. 
М., 1971—72; У к р. перекл.— 
Безсмертник. Вірші та поема. К., 
1975; Влада. К., 1976. Ю. /. Корзов. 

СОФРбНОВ Анемподист Івано¬ 
вич [2 (14).ХІ 1886, 1-й Жохсогон- 
ський насліг Ботуруського улусу, 
тепер на території Алексєєвського 
району Якутської АРСР — 24.X 
1935, Якутськ] — якутський ра¬ 
дянський письменник, один із 
зачинателів якут. л-ри. Після Ве¬ 
ликої Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ції заснував нац. театр. Друкува¬ 
тися почав 1912. В поемах «Бать¬ 
ківщина» (1912), «Ангел і Демон» 
(1914), у драмах «Бідний Яків» 
(1914), «Люоов» (1916), «Манчари» 
(1920), «У твані життя» (1921) 
показав життя трудящих Якутії 
до Великого Жовтня, безправність 
жінки. в. Т. Петров. 

СОФРбНОВ Василь Якович 
[18 (ЗО).І 1884, Петербург — 10.Х 
1960, Ленінград] — рос. рад. ак¬ 
тор, нар. арт. СРСР (з 1956). В 
1907—10 навчався в драм, студії 
при театрі Літ.-худож. т-ва, де і 
почав творчу діяльність. В 1918 
брав участь у створенні Петрогр. 
Великого драм. театру (тепер 
Ленінградський Великий драм, 
театр ім. М. Горького). Серед ро¬ 
лей — Барон («Скупий лицар» 
Пушкіна), Рябінін, Суслов («До- 
стигаєв та інші», «Дачники» М. 
Горького), Блазень, Річард ПІ 
(«Король Лір», «Річард ПІ» Шек- 
спіра). Створив образ В. І. Леніна 
(«Кремлівські куранти» М. Пого- 
діна). Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, медалями. Державна премія 
СРСР, 1951. 
СОФРбНОВ Георгій Павлович 
[7 (19). IV 1893, м. Серпухов — 

17.111 1973, Москва] — рад. вій¬ 
ськовий діяч, генерал-лейтенант 
(1940). Член КПРС з 1917. Н. в 
сім’ї робітника. Учасник 1-ї сві¬ 
тової війни. З 1917 — в Червоній 
гвардії, з 1918 — в Рад. Армії. В 
роки громадян, війни — коман¬ 
дир полку і бригади на Сх. і Зх. 
фронтах. У 1935 закінчив Військ, 
академію ім. М. В. Фрунзе. Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 командував військами Примор¬ 
ської армії Пд. фронту, що брала 
участь в Одеській обороні 1941, 
пізніше був пом. командуючого 
військами Зх. фронту, заст. ко¬ 
манд. військами 3-го Білорус, 
фронту. В 1946—53 — на викла¬ 
дацькій роботі в Академії Ген¬ 
штабу. З 1953 — у відставці. 
Нагороджений орденом Леніна, 5 
орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
СОФРбНОВ Михайло Євграфо- 
вич [11 (23).Х 1873, м. Возне- 
сенськ, тепер Микол, обл.— 24.XI 
1944, Ташкент]— укр. рад. вчений, 
агроном. В 1898 закінчив Ново- 
олександрійський ін-т с. г. і лісів¬ 
ництва. Працював у Київському 
політехнічному ін-ті (1903—08), 
Уманському училищі садівництва 
і землеробства (1908—11), Черніг. 
губернському земстві (1914—16), 
Уманському (1921—31), Луган¬ 
ському (Ворошиловгр.; 1931—39) 
і Білоруському (1939—41) с.-г. 
ін-тах. Після 1941 працював в 
навчальних закладах та н.-д. ус¬ 
тановах Ташкента і Ленінаба- 
да. Праці з питань садівництва і 
овочівництва. Д. ф Чухно. 

СОХА — одиниця поземельного 
оподаткування на Русі в 13—17 ст. 
До серед. 16 ст. С. визначалася 
кількістю робочої сили. В 13—15 
ст. 2—З селянини-робітники ста¬ 
новили С. З серед. 16 ст. у Моск. 
д-ві всі різновиди С. були заміне¬ 
ні т. 3. великою С., що складалася 
з певної кількості четвертин землі. 
Розміри С. встановлювалися за¬ 
лежно від якості земель і соціаль¬ 
ного стану власників їх (найвигід- 
ніші норми — для землевласників- 
дворян, найтяжчі — для двірцевих 
і чорносошних селян). Див. також 
Посошне, Посошні люди. 
сохАнь Павло Степанович (н. 
18.XI 1926, с. Новоіванівка Біло¬ 
пільського р-ну Сум. обл.)— укр. 
рад. історик, доктор історичних 
наук (з 1974), професор (з 1981). 
Член КПРС з 1947. В 1943—51 — 
у Рад. Армії. В 1953 закінчив 
істор. ф-т Харків, пед. ін-ту. З 
1964 працює в Ін-ті історії АН 
УРСР, з 1974 — заст. директора 
цього ін-ту. Досліджує істор. 
зв’язки України з соціалістични¬ 
ми іфаїнами, історію Болгарії 
і проблеми співробітництва соціа¬ 
лістичних країн. Нагороджений 
болг. орденом Кирила і Мефодія 
1-го ступеня. Премія ім. Д. 3. 
Мануїльського АН УРСР, 1976. 
Держ. премія УРСР, 1980. 
СбХОР (ЗосЬог) Антонін (16.VII 
1914, с. Духцов, тепер ЧССР — 
серпень 1950) — чехосл. військо¬ 
вослужбовець, підполковник. Ге¬ 
рой Рад. Союзу (1943). Н. в сім’ї 
шахтаря. Закінчив військ, з^или- 
ще. В 1939 після окупації Чехосло- 
ваччини фашист, загарбниками не¬ 
легально виїхав до Польщі, а звід¬ 
ти — до СРСР. У 1942 вступив до 

СОХОР 

Софокл. 

А. В. Софронов. 

В. Я. Софронов 
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сохоцький чехословацької військ, частини, 

яка формувалася в СРСР. Відзна¬ 
чився в боях за визволення Києва 
(листопад 1943), командуючи ро¬ 
тою автоматників танк, батальйону 
1-ї Чехословацької бригади. За¬ 
гинув в автомоб. катастрофі. 

І. А. Петперс. 

СОХСЗЦЬКИЙ Юліан Васильович 
[24.1 (5.11) 1842, Варшава — 14.ХІІ 
1927, Ленінград] — рос. матема¬ 
тик. Закінчив Петерб. ун-т (1866), 
професор цього ж ун-ту (з 1873). 
Осн. наук, праці — з теорії функ¬ 
цій комплексної змінної, зокрема 
теорії лишків та її застосування 
до теорії граничних властивостей 
аналітичних функцій. У 1868 С. 
вперше сформулював і довів тео¬ 
рему про поводження аналітичної 
функції в околі істотно особли¬ 
вої точки (теорема Сохоцького). 
Праці С. стосуються також вишої 
алгебри і теорії чисел, 
сбцин (Зосуп, Зосіпиз, Зоггіпі) 
Фауст (1539, Сієна, Італія — З.ІІІ 
1604, біля Тарнува, Польша) — 
діяч Реформації, один з основопо¬ 
ложників віровчення социніан. З 
1579 жив у Польші, де очолив по¬ 
мірковано демократичне крило 
Реформації. Виступав проти ка- 
толицгізму, вимагав перебудови 
християн, віровчення на засадах 
розуму (усунення вчення про 
божественну трійцю, першородний 
гріх, таїнств та ін., шо явно су¬ 
перечили розумові). Водночас бо¬ 
ровся проти ^польських братіво — 
лівого крила реформаційного ру¬ 
ху в Польші. Погляди С. викла¬ 
дено в «Ракувському катехізисі 
(опубл. у Ракуві, 1605). 
социніАни — Представники 
раціоналістичного напряму серед 
протестантів-антитринітаріїв (див. 
Аріанство). Вчення С. виникло 
в 16 ст., назву дістало від імені 
його основоположника Ф. Социна. 
Мало великий вплив на розвиток 
демократичного крила Реформа¬ 
ції. С. заперечували християнське 
вчення про трійцю, проголошува¬ 
ли Хрнста людиною, а не богом, 
відстоювали свободу совісті, від¬ 
кидали догмати про першородний 
гріх і приреченість людства. Виз¬ 
навали обряди хрещення, прича¬ 
щання, але не як таїнства, а 
як згадки про життя Христа. Сенс 
життя С. вбачали в пізнанні бога. 
Вчення С. найбільше поширилося 
в Польші і Литві. На Україні 
социніанство було поширене гол. 
чин. у Чернігові, Хмільнику, Гоші, 
Києві. Проте на Україні С. було 
рухом укр. магнатів і відобража¬ 
ло їхній протест проти засилля тут 
польс. шляхти, що конкурувала 
з місцевими магнатами в експлу¬ 
атації укр. трудящих. Представ¬ 
никами С. на Україні були К. 
Острозький, Ю. Немирич, Я. Кіш¬ 
ка. В 17 ст. католицька реакція 
розгромила громади С. на Украї¬ 
ні. (Зкремі групи С. існують і досі 
у Великобританії, США (т. з. уні- 
тарії). 
социніАнські шкбли — 
навч. заклади при громадах про¬ 
тестантської течії социніан. На 
Україні діяли в кінці 16 — 1-й 
пол. 17 ст. Головною була школа 
в Кисилині (тепер Волин. обл.), 
заснована бл. 1612. Її керівники 
намагалися перетворити школу на 
академію. Відомими були і школи 

в Гощі (тепер Ровен. обл.), Ляхів- 
цях (тепер Білогір’я Хмельн. обл.), 
Черняхові (тепер Житомир, обл.). 
Велику увагу в С. ш. приділяли 
богословській полеміці з католи¬ 
цизмом, викладанню філософії, ма¬ 
тематики, лат. мови, риторики. 
В С. ш. працювали протестант¬ 
ські публіцисти і вчені О. Кисіль, 
М. Твердохліб, П. Стегман, С. 
Немирич. С. ш. зазнавали пере¬ 
слідувань з боку польс.-шляхетсь¬ 
кої влади та католицьких фео¬ 
далів. У 1653 їх ліквідовано у 
зв’язку з забороною в Речі Поспо¬ 
литій социніанського віроспові¬ 
дання. Я. Л. Ісаєвич. 
«социАл-демокрАт» — не- 
легальна газета, центр. орган 
РСДРП; після VI (Празької) Все- 
рос. конференції РСДРП — центр, 
орган більшовиків. Видавалася з 
перервами з лютого 1908 до 31.1 
(13.11) 1917. Вийшло 58 номерів. 
1-й номер газети вийшов у Росії 
(Вільно — Петербург), але майже 
весь тираж захопила поліція; на¬ 
ступні — в Парижі (№ 2—32) і 
Женеві (№ 33—58). Спочатку до 
редакції входили, крім більшови¬ 
ків, меншовики і польс. соціал-де¬ 
мократи. В 1911 меншовики вийш¬ 
ли з редакції. «С.-д.» виходив фак¬ 
тично під редакцією В. І. Леніна, 
який спрямовував його по мар¬ 
ксистському шляху. Газета від¬ 
стоювала програмні вимоги партії, 
вела боротьбу проти опортуністів, 
роз’яснювала політику партії в 
питаннях війни, миру і револю¬ 
ції. В ній опубліковано бл. 90 ста¬ 
тей і заміток В. І. Леніна. В«С.-д.» 
друкувалися листи та кореспон¬ 
денції й з України. Газету розпов¬ 
сюджували в пром. центрах краї¬ 
ни, зокрема в Катеринославі, Киє¬ 
ві, Луганську, Миколаєві, Одесі, 
Харкові, Херсоні та ін. містах. 
Окремі статті з «С.-д.» передру¬ 
ковували більшовицькі газети на 
Україні. В 1915 редакція «С.-д.» 
видавала журн. «Коммунист», 
1916 — <Сборник ..Социал-демо- 
кра7па**>. 
«социАл-демок рАт» — 
літературно-політ. огляди-збірни- 
ки, які видавала в Женеві рос. 
мовою група ^Визволення праці>. 
Вийшло 4 книги: 1, 2, 3-я — 1890, 
4-а — 1892. Керівна роль у видан¬ 
ні «С.-д.» належала Г. В. Плеха- 
нову. Осн. увага приділялася пи¬ 
танням рос. сусп. життя та л-рі; 
друкувалися списки заарештова¬ 
них у Росії революціонерів. У 
«С.-д.» було надруковано статті 
Г. В. Плеханова, П. Б. Аксельро- 
да, В. І. Засулич, переклади ста¬ 
тей Ф. Енгельса, матеріали «З ли¬ 
стування К. Маркса в 1843 році» 
та ін., публікувався перелік но¬ 
вих книг. «С.-д.» відіграв значну 
роль у поширенні ідей марксиз¬ 
му в Росії, в т. ч. на Україні. 
СОЦіАЛ-ДЕМОКРАТЙЧ НА 
ПАРТІЯ ДАНІЇ (СДПД). Засн. 
1871. Об’єднує значну частину 
робітників, службовців, дрібної 
буржуазії та інтелігенції. Під ке¬ 
рівництвом СДПД діє Центр, 
об’єднання профспілок Данії, 
тісно пов’язана з кооп. рухом. 
Входить до Соціалістичного Ін¬ 
тернаціоналу. Опортуністична за 
своєю суттю, програма СДПД; 
проголошує ^демократичний со¬ 
ціалізмі»-. В 1973 представники 

правого крила партії, вийшовши 
з її складу, утворили партію — 
Демократи центру. За правління 
уряду СДПД Данія 1973 стала 
членом Європейського економіч¬ 
ного товариства. Керівництво 
СДПД негативно ставиться до про¬ 
позиції комуністів про єдність 
дій. У зовн. політиці СДПД ви¬ 
ступає за підтримку НАТО, тісне 
співробітництво з провідними краї¬ 
нами Заходу і водночас проти 
розміщення на тер. Данії атомної 
зброї та іноз. військ, баз, за заг. 
і повне роззброєння, за заборону 
атомної зброї, за розвиток контак¬ 
тів з СРСР. Представники СДПД 
з 1924 входять до уряду або очо¬ 
люють його. З грудня 1981 по 
вересень 1982 СДПД очолювала 
коаліційний уряд. Налічує понад 
125 тис. членів (1982). Найвищий 
орган партії — з’їзд, між з’їздами 
— Гол. правління і Виконком. 
Голова партії — А. Йоргенсен. 
ЦО — газ. «Актуельт» («Акту¬ 
альне»), політ.-теор. журн. «Ню 
політік» («Нова політика»). 

Т. В. Чирко. 

соціАл-демократйчна 
ПАРТІЯ Німеччини (СДПН). 
Оформилась як партія Зх. Німеч¬ 
чини 1946. Діє натер. ФРН. Входить 
до Соціалістичного Інтернаціона¬ 
лу. В 1966—69 — в урядовій коа¬ 
ліції (з блоком ХДС/ХСС), 1969 
—82 очолювала коаліційний (за 
участю Вільної демократичної пар¬ 
тії) уряд. Під впливом СДПН пе¬ 
ребувають значна частина робітн. 
класу ФРН і профспілки. Проте 
політика СДПН визначається її 
правим керівництвом, яке сприяє 
збереженню в країні капіталістич¬ 
ного ладу. Цей фактор визначає й 
ідеологічні позиції СДПН. Про¬ 
грама СДПН, прийнята 1959, має 
реформістський характер (повна 
відмова від марксизму, заперечен¬ 
ня класової боротьби в сучас. бурж. 
суспільстві). В галузі зовн. полі¬ 
тики СДПН висловлюється за про¬ 
довження розрядки міжнародної 
напруженості (1970—72 уряд 
ФРН, очолений СДПН, уклав дого¬ 
вори з Радянським Союзом та ін. 
європ. соціалістичними країнами; 
див., зокрема. Радянського Союзу 
— ФРН договір 1970, Радян¬ 
ського Союзу — ФРН документи 
1970—78, 1980—81), за ратифі¬ 
кацію Договору ОСО-2 і прове¬ 
дення заг.-європ. конференції по 
роззброєнню. Однак, зовн.-політ, 
позиція СДПН суперечлива і не¬ 
послідовна: лідери її виступають 
також за зміцнення блоку з НАТО, 
за тісний воєнно-політ. союз з 
США, за збільшення витрат ФРН 
на озброєння. Зокрема, з’їзд СДПН 
(грудень 1979) підтримав рішення 
про виробництво і розміщення у 
ФРН нових видів амер. ракетно- 
ядерної зброї. СДПН — найбільша 
політ, партія ФРН (налічує бл. 
960 тис. членів, 1981). Найвищий 
орган партії — з’їзд, між з’їзда¬ 
ми — правління партії. Голова — 
В. Брандт. ЦО — газ. «Форвертс» 
(«Вперед»), теор. орган — журн. 
«Нойє гезельшафт» («Нове сус¬ 
пільство»). В. Н. Гулевич. 
соціАл-демократйчна 
ПАРТІЯ Фінляндії (Сдпф). 
Засн. 1899 (до 1903 — Фінл. 
робітн. партія). В січні 1918 очо¬ 
лила робітн. революцію, з її по- 
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разкою припинила існування. В 
кін. 1918 відновлена правими со¬ 
ціал-демократами як реформіст¬ 
ська партія. 
Входить до Соціалістичного Ін¬ 
тернаціоналу. В роки 2-ї світо¬ 
вої війни, беручи участь в уряді, 
проводила спільну з великою бур¬ 
жуазією політику. В післявоєнний 
період співробітничала з комуні¬ 
стами і Агр. союзом у проведенні 
демократичних реформ. Відхід 
1948 від співробітництва з кому¬ 
ністами призвів до падіння впливу 
СДПФ і кризи в партії. Прийнята 
1952 програма СДПФ проголошує 
реформістську тезу про поступо¬ 
ву трансформацію капіталізму в 
соціалістичне планове г-во. В 
60-х рр. СДПФ здійснила поворот 
вліво, відновивши співробітницт¬ 
во з комуністами у складі уряду, 
активно підтримувала лінію Паасі- 
ківі — Кекконена, мирні ініціа¬ 
тиви соціалістичних країн, що 
підвищило її вплив. З того часу 
представники СДПФ входили до 
складу майже всіх наступних уря¬ 
дів або очолювали їх, 1982 соці¬ 
ал-демократа М. Койвісто (див. 
т. 12, Додаток) було обрано пре¬ 
зидентом країни. Налічує понад 
100 тис. членів (1981). Найвищий 
керівний орган — з’їзд, між 
з’їздами — Рада партії. Голова 
— К. Сорса. Друкований орган 
— газ. «Суомен сосіалі-демокраат- 
ті> («Фінляндський соціал-демо¬ 
крат»), політ.-теор. орган — «Со- 
сіалістінен айкакауслехті» («Со¬ 
ціалістичний журнал»). 

В. М. Холодковський. 

соціАл-демократйчна 
ПАРТІЯ ШВЕЙЦАРІЇ (СДПШ). 
у деяких кантонах має назву 
Швейцарська соціалістична пар¬ 
тія. Утворена 1870 (розпалася 
1872), засн. вдруге 1888. Входить 
до Соціалістичного Інтернаціо¬ 
налу. Об’єднує робітників, служ¬ 
бовців, частину дрібної і серед, 
буржуазії. Під її впливом перебу¬ 
вають осн. профспілкові центри 
країни. Прийнята 1959 програма 
СДПШ закріпила відхід партії 
від марксизь^, проголосила ме¬ 
тою партії побудову <демократич- 
ного соціалізму> шляхом розвит¬ 
ку споживчої і виробничої коопе¬ 
рації та встановлення «класового 
миру» між трудящими і підпри¬ 
ємцями. в галузі внутр. і зов¬ 
нішньої політики СДПШ підтри¬ 
мує буржуазні партії. Керівництво 
СДПШ виступає проти контактів 
з комуністами. СДПШ вислов¬ 
люється за «загальне і контро¬ 
льоване роззброєння», проте заяв¬ 
ляє, що до повного роззброєння 
великих д-в Швейцарія повинна 
продовжувати свої військ, приго¬ 
тування. СДПШ не раз входила 
до уряду, після парламентських ви¬ 
борів 1979 входить до уряд, коа¬ 
ліції. Налічує понад 60 тис. чле¬ 
нів (1981). Найвищий керівний 
орган — з’їзд, між з’їздами — 
Керівний к-т. Точку зору СДПШ 
відображають газети «Фолькс- 
рехт» («Право народу») і «Бернер 
тагвахт» («Бернський огляд»). 

Б. М. Забарко. 
соціАл-демократйчна 
РОБІТНЙЧА ПАРТІЯ шв£ціТ 
(СДРПШ). Засн. 1889. Входить 
до Соціалістичного Інтернаціо¬ 
налу. За соціальним складом — 

переважно робітнича. Спочатку 
ідеологія і програма СДРПШ — 
марксистські, згодом — все більш 
реформістські. В 1917 від СДРПШ 
відкололась марксистська Соці а л- 
демократична ліва партія Швеції 
(з 1921 — Комуністична партія 
Швеції). Гол. політ, і екон. опора 
СДРПШ — профспілки, які є її 
колективними членами (70% скла¬ 
ду партії). В 1932—76 — при вла¬ 
ді (провела ряд прогресивних со- 
ціально-екон. реформ, але в ціло¬ 
му сприяла зміцненню держ.-моно¬ 
полістичного капіталізму в Шве¬ 
ції). З 1976 — в опозиції. В 1982, 
після перемоги на виборах до рик- 
стагу, сформувала уряд. Діюча 
програма СДРПШ (прийнята 1975) 
проголошує принципи <демокра- 
тичного соціалізму >. В галузі 
зовн. політики СДРПШ виступає 
за збройний нейтралітет Швеції, 
за міжнар. розрядку, роззброєння. 
Підтримує регулярні контакти з 
КПРС. Налічує понад 1 млн. чле¬ 
нів (1981). Найвищий керівний 
орган — з’їзд. Голова — У. Паль- 
ме. Офіц. друковані органи — газ. 
«Стокгольме тіднінген» («Газета 
Стокгольма»), журнали «Актю- 
елльт і політік» («Актуальне в 
політиці») 1 «Ті ден» («Час»). 

О. С. Кан. 

соціАл-демократйчний 
ГУРТбК РОБІТНИКГВ БРЯН¬ 
СЬКОГО ЗАВбДУ — один з пер¬ 
ших марксист, гуртків на Україні. 
Виник на початку 1894 на Брян¬ 
ському металургійному заводі 
в Катеринославі. Організатора¬ 
ми і керівниками гуртка були 
М. Д. Єфімов, О. М. Винокуров, 
Г. Д. Лейтейзен (Ліндов) та ін. 
Гурток займався вивченням і 
пропагандою марксизму серед ро¬ 
бітників. На поч. 1895 об’єднався 
з міським с.-д. ремісничим гурт¬ 
ком, переніс пропаганду марксиз¬ 
му на інші заводи та в залізни¬ 
чні майстерні. Цим було покладе¬ 
но початок загальноміській с.-д. 
орг-ції Катеринослава, яку очо¬ 
лював єдиний керівний центр. Во¬ 
на мала спільну касу, б-ку, гек¬ 
тограф, влітку 1895 налічувала 
понад 50 членів, підтримувала 
зв’язки з соціал-демократами Пе¬ 
тербурга. Москви, Києва та ін. 
міст, провела першу в місті маїв¬ 
ку. 24.УПІ 1895 більшість членів 
орг-ції було заарештовано. 
Літ.: Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977; Очерки исто- 
рии Днепропетровской областной пар- 
тийной организации. Днепропетровск, 
1979; Варгатюк П Партії великої 
загін. В. І. Ленін і більшовицькі ор¬ 
ганізації Катеринославщини. Дніпро¬ 
петровськ, 1970; В. И. Ленин и «Союз 
борьбьі». М., 1978. 

П. Л. Варгатюк. 

«СОЦІ Ал-ДЕМОКРАТИЧНИЙ 
СОїЬЗ ГІРНИЧОЗАВОДСЬКЙХ 
РОБІТНИКІВ ПІВДНЯ РОСІЇ»- 
соціал-демократична організація, 
створена в січні 1902 в Ростові-на- 
Дону. Мета — проведення с.-д. про¬ 
паганди серед робітників Донба¬ 
су, надання допомоги місц. соціал- 
демократам в організації робітн. 
гуртків. У кін. 1902 у великих 
містах Донбасу виникли с.-д. орг- 
ції. В жовтні 1902 «Союз» заявив, 
що він входить в РСДРП, а на 
поч. 1903 визнав Організаційний 
комітет по скликанню Другого 
з'їзду РСДРП керівним органом 

партії. В 1-й пол. 1903 «Союз» 
поширив бл. 70 тис. листівок. «Со¬ 
юз» відіграв важливу роль у роз¬ 
гортанні с.-д. пропаганди й агіта¬ 
ції серед робітників. Але керівни¬ 
ки «Союзу» продовжували підтри¬ 
мувати зв’язки з «економістами» 
(див. <Економізмі»-). Під впливом 
^Искрьі> і праці В. І. Леніна <Що 
робити?^ керівники «Союзу» в 
квітні 1903 з певними застережен¬ 
нями визнали, що «Союз» став на 
іскрівську платформу. Ці хитання 
призвели до того, що делегат «Сою¬ 
зу» на II з’їзді партії зайняв 
меншовицьку позицію. Після II 
з’їзду керівники «Союзу» пере¬ 
йшли в табір меншовиків. В 1904 
«Союз» припинив своє існування. 

О. Л. Парасунько. 

СОЦіАЛ - ДЕМОКРАТЙЧНІ 
ФРАКЦІЇ В державних ДУ¬ 
МАХ — легальні органи РСДРП. 
Існували під час діяльності 1-ї, 
2-ї, 3-ї та 4-ї Державних дум. До 
них входили більшовики і меншо¬ 
вики — депутати Думи. Більшови¬ 
ки вважали фракцію службовим 
органом пролет. партії, виступали 
за парт, контроль над її діяльніс¬ 
тю, виконання нею директив пар¬ 
тії; меншовики вимагали автоно¬ 
мії фракції щодо РСДРП. С.-д. 
фракція 1-ї Держ. думи оформи¬ 
лася в червні 1906, налічувала 
18 чол. Оскільки більшовики бой¬ 
котували вибори в Думу, вся фрак¬ 
ція складалася з меншовиків та 
невизначених соціал-демократів. 
Вона блокувалася з кадетами, 
схвалила ідею створення думського 
«відповідального» кадетського мі¬ 
ністерства, закликала до підтрим¬ 
ки Думи. Після розпуску 1-ї Думи 
в умовах спаду революції більшо¬ 
вики змінили тактику, взяли участь 
у виборах до 2-ї Держ. думи. В 
с.-д. фракцію 2-ї Держ. думи 
(1907) ввійшло 65 депутатів. 18 з 
них були більшовиками і співчу¬ 
ваючими їм. Всередині фракції 
не було єдності: більшовики ви¬ 
ступали за послідовну революц. лі¬ 
нію в усіх питаннях (аграрне, став¬ 
лення до царського уряду таін.), 
меншовики займали опортуністич¬ 
ні позиції. Внаслідок Третьочерв- 
невого перевороту 1907 всю с.-д. 
фракцію було заарештовано і піз¬ 
ніше засуджено на заслання до 
Сибіру. В с.-д. фракцію 3-ї Держ. 
думи, обраної на основі реакцій¬ 
ного виборчого закону, ввійшли 
19 депутатів, у т. ч. 4 більшовики 
і 5 співчуваючих їм. Депутати-лік- 
відатори (див. Ліквідаторство) 
спільно з кадетами виступали за 
реформи, за «законодавчу» робо¬ 
ту в Думі. Маючи перевагу у 
фракції, вони зумовили ряд її 
помилок. Незважаючи на труд¬ 
нощі, депутати-більшовики, керую¬ 
чись рішеннями IV і V конферен¬ 
цій РСДРП, наради розширеної 
редакції -^Пролетария^, активно 
використовували думську трибу¬ 
ну для пропаганди програмних 
і тактичних завдань партії, поси¬ 
лення її зв’язків з масами. Вони 
викривали реакційний характер 
урядових законопроектів, висту¬ 
пали з запитами з приводу різних 
політ, подій, були ініціаторами 
внесення законопроектів про 8-го- 
динний робочий день, соціальне 
страхування робітників, вели поза¬ 
ду мську революц. роботу. В листо- 
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паді 1912 було утворено с.-д. фрак¬ 
цію 4-ї Держ. думи, що складала¬ 
ся з 13 депутатів, у т. ч. 6 більшо¬ 
виків, які в листопаді 1913 вийшли 
з об’єднаної с.-д. фракції і створи¬ 
ли окрему більшовицьку фрак¬ 
цію 4-ї Державної думи. Депу- 
тати-більшовики працювали під 
керівництвом В. І. Леніна, ЦК 
РСДРП, були в Думі активними 
провідниками політики більшо¬ 
вицької партії, використовували 
трибуну Думи для всебічного ви¬ 
криття царизму і бурж. партій. 
У листопаді 1914 більшовицьку 
фракцію було заарештовано і в 
лютому 1915 засуджено на довічне 
поселення в Туруханському краю 
(Сх. Сибір). Див. також Думська 
тактика більшовиків. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 12. Державна дума і соціал-де- 
мократична тактика.— Перемога ка¬ 
детів і завдання робітничої партії; 
т. 13. З приводу декларації нашої дум¬ 
ської фракції.-^ Розпуск Думи і зав¬ 
дання пролетаріату; т. 15. Вибори до 
Думи і тактика російської соціал-де¬ 
мократії; т. 16. Третя Дума; т. 17. 
На дорогу; т. 21. Виборча кампанія 
до IV Державної думи; т. 26. Що довів 
суд над РСДР фракцією?; т. 41. Дитя¬ 
ча хвороба «лівизни^ в комунізмі; 
КПРС в резолюціях і рішеннях з’їз¬ 
дів, конференцій і пленумів ЦК, т. 1. 
К., 1978; Історія Комуністичної пар¬ 
тії Радянського Союзу, т. 2. К., 1967. 

П. Л. Варгатюк. 

соціал-демократія — по¬ 
літ. течія в міжнар. робітничому 
русі, яка виступає з позицій ре¬ 
формізму; заг. назва соціалістич¬ 
них партій, що виникли в остан¬ 
ній третині 19 ст. і 1889 об’єдна¬ 
лися в Інтернаціонал 2-й. Якщо 
на першому етапі, коли діяльність 
2-го Інтернаціоналу спрямовував 
Ф. Енгельс, С.-д. відіграла важ¬ 
ливу роль у поширенні серед 
широких верств трудящих ідей 
соціалізму, в організації робітн. 
класу в політ, партії і профспілки, 
то згодом лідери с.-д. партій стали 
на шлях правого опортунізму. 
Вони заперечували пролет. рево¬ 
люцію і диктатуру пролетаріату, 
намагалися підпорядкувати робітн. 
рух інтересам буржуазії. В роки 
1-ї світової війни більшість с.-д. 
партій зрадила пролетаріатові й 
підтримала бурж. уряди (див. 
Соціал-шовінізм). Водночас від¬ 
бувалося розмежування в лавах 
С.-д. (праві, центристи, ліві). 
Ліве крило в більшості країн пе¬ 
рейшло на позиції марксизму- 
ленінізму і стало основою форму¬ 
вання комуністичних партій- Ста¬ 
новище С.-д. двоїсте. З одного 
боку, її представники входять до 
бурж. урядів і в ряді країн очо¬ 
люють їх, з другого — с.-д. зв’я¬ 
зана з робітн. рухом та проф¬ 
спілками і змушена зважати на 
це в своїй політиці. Після 2-ї 
світової війни в країнах народної 
демократії с.-д. партії пішли по 
шляху співробітництва з комуні¬ 
стами в боротьбі за єдність робітн. 
класу і демократичних сил на ос¬ 
нові марксизму - ленінізму. Саме 
на цій (юіюві там відбулося об’єд¬ 
нання лівого крила С.-д. з кому¬ 
ністами в єдині партії робітн. кла¬ 
су. В с.-д. партіях капіталістич¬ 
них країн активізуються ліві сили, 
які виступають за створення ра¬ 
зом з комуністами єдиного анти- 
імперіалістич. фронту. Марксист¬ 

сько-ленінські партії ведуть ідео¬ 
логічну боротьбу проти правої 
С.-д., що проводить політику 
антикомунізму і антирадянщини. 
Поряд з цим комуністичні партії, 
не поступаючись марксистсько-ле¬ 
нінською ідеологією і революц. 
принципами, виступають за зміц¬ 
нення контактів з С.-д. у питан¬ 
нях відвернення війни і зміцнення 
миру, на захист інтересів трудя¬ 
щих. С.-д. капіталістич. країн об’¬ 
єднана в Соціалістичний Інтерна¬ 
ціонал. П. С. Кувшинов. 
соціал-демократія коро¬ 
лівства польського І лит- 
ВЙ (СДКПіЛ) — революційна 
партія, створена в липні 1893 в 
результаті об’єднання Союзу поль¬ 
ських робітників і гуртків пар¬ 
тії ^Пролетаріате 2-й. До серп¬ 
ня 1900 мала назву Соціал-демо¬ 
кратія Королівства Польського 
(СДКП). У своїй діяльності керу¬ 
валася принципами пролет. інтер¬ 
націоналізму, стояла за бойовий 
революц. союз і дружбу з рос. про¬ 
летаріатом, боролася проти рефор¬ 
мізму, опортунізму і націоналіз¬ 
му лідерів Польської соціалістич¬ 
ної партії (ППС). Серед керів¬ 
них діячів СДКПІЛ були Р. Люк¬ 
сембург, Ю. Мархлевський, Ф. 
Дзержинський, Я. Тишка, А. Вар- 
ський. І з’їзд (березень 1894, Вар¬ 
шава) прийняв програму, яка ви¬ 
сувала вимогу боротьби за со¬ 
ціалізм і як найближче завдання— 
повалення царизму і завоювання 
політ, та екон. свобод. Однак на 
програмних положеннях партії поз¬ 
начилися помилкові концепції Р. 
Люксембург (теорія автоматично¬ 
го краху капіталізму, недооцінка 
союзу пролетаріату з селянством, 
відкидання лозунга права націй 
на самовизначення тощо). Партія 
діяла в нелегальних умовах, заз¬ 
навала жорстоких репресій. На 
П з’їзді (1900) з ініціативи Ф. 
Дзержинського відбулося об’єд¬ 
нання СДКП з інтернаціоналіст¬ 
ськими елементами литов. робіт¬ 
ничого руху в єдину СДКПіЛ. У 
період революції 1905—07 в Росії 
СДКПІЛ (її лави зросли з 1000 
чол. 1904 до ЗО тис. чол. 1906) 
очолювала боротьбу польс. проле¬ 
таріату. Співробітничала з біль¬ 
шовицьким крилом РСДРП, хоч 
і не була послідовною марксистсь¬ 
ко-ленінською партією. Помилки 
й хитання керівників СДКПіЛ 
(Р. Люксембург, Я. Тишки та 
ін.) не раз критикував В. І. Ленін. 
На IV (Об’єднавчому) з’їзді 
РСДРП (1906) СДКПІЛ увійшла 
до РСДРП, зберігши орг. автоно¬ 
мію. В наступні роки підтримува¬ 
ла більшовиків у бороґьбі проти 
ліквідаторства, а також одзовіс- 
тів і ультиматистів. У грудні 
1911 в СДКПІЛ стався розкол на 
прихильників її Гол. правління — 
«зажопдівців», які не погодилися з 
рішеннями Шостої {Празької) 
Всеросійської конференції РСДРП 
1912, і групу «розламівців», які 
встановили тісні контакти з біль¬ 
шовиками. В роки 1-ї світової вій¬ 
ни 1914—18 СДКПІЛ стояла па 
інтернаціоналістських позиціях. 
На тер. Росії, в т. ч. на Україні, 
діяли в підпіллі 47 її територіаль¬ 
них груп. У 1916 відбулося об’єд¬ 
нання обох фракцій СДКПІЛ в 
єдину партію. В червні 1917 ство¬ 

рено Виконком груп СДКПІЛ в 
Росії, який видавав у Петрограді 
газету «Трибуна». Багато видатних 
діячів СДКПІЛ (Ф. Дзержинсь¬ 
кий, Б. Весоловський, В. Мату- 
шевський, Ю. Ленський та ін.) 
брали активну участь у боротьбі 
за перемогу Рад. влади в Росії, 
Білорусії та на Україні, ставши 
членами більшовицької партії. Ін¬ 
ші діячі СДКПІЛ (Р. Люксембург, 
Ю. Мархлевський, Я. Тишка та 
ін.) боролися в рядах нім. робітн. 
руху. В грудні 1918 відбулося 
об’єднання СДКПІЛ з ППС-ліви¬ 
цею в Компартію Польщі. 
Літ.: Пух лов Н. Н. Из истории Поль- 
ской социал-демократической пар- 
тии (1893—1904 гг.). М., 1968; Ермо- 
лаева Р. А., Манусевич А. Я. Ленин 
и польское рабочее движение. М., 
1971. П. М. Каленииенко, 

В. О. Нерод. 
СОЦІАЛІЗАЦІЯ (від лат. 50сіа- 
ІІ5 — суспільний) — процес залу¬ 
чення індивіда до системи суспіль¬ 
них відносин, формування його 
соціального досвіду, становлення й 
розвитку як цілісної особистості. 
С. передбачає взаємодію людини 
з соціальним оточенням, яке впли¬ 
ває на формування її певних со¬ 
ціальних якостей та рис, на актив¬ 
не засвоєння й відтворення нею 
системи сусп. зв’язків. Розрізня¬ 
ють первинну (дитинство, підліт¬ 
ковий вік, юність) та вторинну 
(зрілий вік) С., а також дотрудо- 
ву, трудову і післятрудову С. 
Зміст і конкретні механізми С. 
мають істор. характер і визнача¬ 
ються соціально-екон. структурою 
суспільства. В класовому суспіль¬ 
стві процес С. набуває класового 
характеру, оскільки конкретні 
класові відносини зумовлюють і 
визначають спрямованість фор¬ 
мування особи (див. Маркс К. 
і Енгельс Ф. Тв., т. З, с. 71). Мар- 
ксизм-ленінізм розглядає С. як 
багатоплановий процес, у якому 
взаємодіють мікро- і макросере- 
довище життєдіяльності людини, 
сім'я, дошкільні дитячі заклади, 
система освіти, трудовий колектив, 
суспільство в цілому, в процесі 
С. людина оволодіває різноманіт¬ 
ними видами діяльності, спілку¬ 
вання та ін. Механізми С. діють 
протягом усього життя людини, 
даючи їй можливість пристосову¬ 
ватися до системи сусп. зв’язків і, 
в свою чергу, активно впливати 
на них відповідно до своїх потреб. 
Роль планомірного, науково об¬ 
грунтованого управління проце¬ 
сом С. особливо зростає в умовах 
розвинутого соціалістичного сус¬ 
пільства. в. О. Тихонович. 
СОЦІАЛІЗМ (франц. 50СІа1І5те. 

від лат. 50СІа1І5 — суспільний) — 
1) Учення про суспільство, в якому 
немає експлуатації людини люди¬ 
ною, соціального гноблення й ут¬ 
верджено соціальну рівність; збір¬ 
на назва різних соціалістичних 
учень. 2) Соціалізм науковий — 
те саме, що й науковий комунізм. 
3) Перша фаза комунізму, сусп. 
лад, що приходить на зміну капі¬ 
талізмові, оснований на сусп. 
власності на знаряддя і засоби 
вироби., владі трудящих, керова¬ 
них робітн. класом на чолі з Ко¬ 
муністичною партією. Неминучість 
перемоги С. науково обгрунтували 
в ^Маніфесті Комуністичної пар- 
тіїе та ряді ін. творів К. Маркс 
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1 Ф. Енгельс, які розкрили основ- характерні: зміцнення соціаліс- гом цього етапу під к^івництвом 
ні ознаки й закономірності роз- тичпог держави як гол. знаряддя Комуністичної партії було здійс- 
витку С. Марксистське вчення побудови комунізму і захисту за- нено величезну роботу по завер- 
проС. розвинув у нових істор. умо- воювань соціалізму; широкий роз- шенню побудови С., насамперед по 
вах В. І. Ленін. Воно постійно виток соціалістичної демократії, створенню матеріально-технічної 
збагачується, конкретизується й залучення на її основі широких бази соціалізму. Розв’язувалися 
розвивається КПРС та ін. Маркси- кіл трудящих до участі в управлін- завдання дальшого розвитку про- 
стсько-ленінськими партіями. С., ні справами д-ви, зростання ролі дуктивних сил, вдосконалення по- 
як перша, нижча фаза комуністич- комуністичної партії як керівника літичної системи радянського су¬ 
ші формації, виникає внаслідок і організатора соціалістичного й спільства, дальшого розвитку со- 
соціалістичної революції і вста- комуністичного будівництва. Со- ціалістичної демократії, комуні- 
новлення диктатури пролетаріа- ціалістична демократія, яскравим стичного виховання трудящих, 
ту. На відміну від попередніх втіленням якої є Конститу- зміцнення соціально-політичної 
суспільно-економічних формацій ція СРСР, забезпечує реальне та ідейної єдності радянського 
С. не просто виникає внаслідок здійснення соціальних прав — народу — нової соціальної, інтер- 
стихійних процесів, що відбува- права на працю, права на відпо- нац. спільності людей, утверджен- 
іоться в надрах попереднього спо- чинок, права на охорону здоров'я, ня соціалістичного способу життя 
собу виробництва, а свідомо бу- права на житло, права на освіту, тощо. На цьому етапі держава 
дується нар. масами під керівниц- права на матеріальне забезпечен- диктатури пролетаріату переростає 
твом марксистсько-ленінської пар- ня в старості, в разі хвороби, втра- в загальнонар. соціалістичну д-ву. 
тії. В результаті перемоги Великої ти працездатності, а також году- Як відзначено в постанові ЦК 
Жовтневої соціалістичної револю- вальника, рівність усіх громадян КПРС «Про 60-у річницю утво- 
ції 1917 утворилася перша д-ва перед законом тощо, гарантує рення Союзу РСР», побудова роз- 
С.— СРСР. Після розгрому нім. справжні свободи демократичні — впнутого соціалізму — результат 
фашизму і япон. мілітаризму в свободу слова, друку, зборів, мі- революційно-перетворюючої діяль- 
другій світовій війні 1939—45 тингів, вуличних походів і де- ності народів, які згуртувались 
склалася світова система соціа- монстрацій, свободу совісті та під керівництвом КПРС в Союз 
лізму. Неминучість С. як особли- ін. Підвищується культур. та РСР. Найхарактерніші риси роз- 
вої фази в розвитку комунізму ідейний рівень трудящих, зростає впнутого соціалістичного суспіль- 
зумовлюється успадкованим від їхня політ, і трудова активність, ства, яке є вищою стадією С.,— 
капіталізму ще недостатнім рівнем яскравим виявом якої є соціалі- створення єдиного народногоспо- 
розвитку продуктивних сил, три- стичне змагання. Дедалі більшу дарського комплексу СРСР, за- 
валістю процесу перетворення су- роль відіграють згуртовані навко- вершення перебудови всіх сусп. 
спільних відносин, наявністю пе- ло Комуністичної партії профе- відносин на притаманних С. ко- 
режитків минулого в свідомості сійні спілки, комсомол та інші лективістських засадах, орієнта- 
і поведінці людей. В усіх сферах громадські організації. Цілеспря- ція екон. розвитку на розв’язання 
життя С. принципово відрізняєть- мована діяльність марксистсько- соціальних завдань, інтенсифіка- 
ся від капіталізму. Екон. основа ленінської партії, соціалістичної ція розвитку економіки, досягнен- 
С. характеризується сусп. влас- держави, громад, орг-цій сприяє ня повної соціальної однорідності, 
ністю на засоби вироби., яка іс- прискоренню темпів екон., соціаль- дальший розквіт і зближення всіх 
нує в двох формах — вищої за сво- но-політ., духовного розвитку су- націй і народностей тощо. З пере¬ 
їм типом державної (загальнона- спільства за С., а це становить могою С. повністю ліквідуються 
родної) власності і колгоспно-коо- вирішальну перевагу С. над ка- антагоністичні суперечності між 
перативної власності. Це зумов- піталізмом. У галузі духовного класами. Проте ще залишаються 
лює ліквідацію експлуатації лю- життя С. відзначається здійснен- внутр. неантагоністичні супереч- 
дини людиною, знищення соціаль- ням глибокої культурної револю- ності, які поступово і планомірно 
ного гноблення, екон. криз і без- ції, широким використанням до- долаються трудящими під керів- 
робіття, панування відносин спів- сягнень науково-технічної рево- ництвом Комуністичної партії. Це, 
робітництва і товариської взає- люції, розквітом мистецтва і літе- зокрема, суперечність між зро- 
модопомоги, планомірний розви- ратури, пануванням ідеології мар- стаючими потребами суспільства 
ток нар. г-ва і всього суспільства, ксизму-ленінізму. Бурж. культу- й суспільним виробництвом, що 
За С. розвиток сусп. виробництва, ру змінює соціалістична культу- розвивається, між можливостями 
організованого в масштабах усієї ра, яка є закономірним етапом С. і ще не досить ефективним 
країни на базі великого машин- на шляху становлення загально- використанням їх, між новітніми 
ного виробництва в усіх галузях людської культури. «Тільки з досягненнями науки і техніки 
нар. господарства, спрямова- соціалізму,— відзначав В. І. Ле- і рівнем впровадження їх у масо¬ 
вий на дедалі повніше задоволен- нін,— почнеться швидкий, справ- ве виробництво тощо. В подоланні 
ня постійно зростаючих матері- жній, дійсно масовий рух впе- неантагоністичних суперечностей 
альних і культур, потреб трудящих ред в усіх галузях суспільного і беруть активну участь усі сусп. 
шляхом безперервного розвитку особистого життя, рух, який від- класи і верстви, що сприяє даль- 
і вдосконалення сусп. виробницт- буватиметься при участі біль- шому розвиткові соціалістичного 
ва. Однак, оскільки розвиток про- шості населення, а далі всього суспільства. 
дуктивних сил за С. ще недостат- населення» (Повне зібр. тв., т. Розвинутий, зрілий С. в міру сво- 
ній, щоб забезпечити повний доста- 33, с. 95). В своєму істор. розвитку го вдосконалення поступово пере¬ 
ток, а праця ще не стала органіч- С. проходить кілька етапів відпо- ростає в комуністичне суспільство, 
ною потребою всіх членів суспільст- відно до досягнутого рівня про- Розвинутий соціалізм є початком 
ва, розподіл матеріальних благ дуктивних сил і виробничих та закономірного й тривалого етапу 
відбувається за принципом; «від ін. суспільних відносин. На пер- в становленні комуністичної фор^ 
кожного — по здібностях, кожно- шому етапі відбувається формуван- мації, підкреслено в постанові 
му — по праці». В сфері соціаль- ня й становлення соціалістичного ЦК КПРС «Про 80-річчя Друго^ 
них відносин С. визначається: на- суспільства, створюється фупда- го з’їзду РСДРП» (1983). В процесі 
явністю двох дружніх класів — мент економіки С. Цей етап збі- цього становлення марксистсько- 
робітничого класу і колг. селян- гається з перехідним періодом від ленінські партії мають розв’язати 
стеа, а також нової групи соціаль- капіталізму до соціалізму. В три взаємопов’язані завдання: по¬ 
кої — соціалістичної інтелігенції, СРСР цей етап закінчився в сере- будова магперіально-технічної ба- 
відмінність між якими поступово дині 30-х рр., коли було втілено зи комунізму, перетворення со- 
стирається на шляху досягнення в життя ленінський план побудо- ціалістичних сусп. відносин на 
соціальної однорідності; ліквіда- ви соціалізму в СРСР — здійсне- комуністичні, формування нової 
цією нац. нерівності, розквітом і но соціалістичну індустріаліза- людіїнн. 
зближенням соціалістичних націй, цію, колективізацію сільського Зростання масштабів і складність 
відносини між якими грунтуються господарства, культурну револю- завдань кбмуністинного будівницт- 
на принципах братерства, дружби цію. Наступний етап, який збігає- ва ще більше підвищують керівну 
і пролет. інтернаціоналізму; по- ться з повною, остаточною пе- і спрямовуючу роль марксистсько- 
ступовим подоланням істотних від- ремогою соціалізму, почався з се- ленінської партії в усіх сферах 
мінпостей між містом і селом, між редини 30-х рр. і завершився в 60-х суспільного життя, 
розумовою і фізичною працею, рр. побудовою розвинутого соціа- Будівництво С. в різних країнах 
У сфері політ, організації для С. лістичного суспільства. Протя- має певні відмінності, пов’язані 
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з їхніми істор. і нац. особливостя¬ 
ми тощо. Різними можуть бути 
форми держ. устрою (Ради народ¬ 
них депутатів — в СРСР, на¬ 
родна демократія — в ряді со¬ 
ціалістичних країн), можуть іс¬ 
нувати однопартійна чи багатопар- 
тійна системи на основі єдиного 
народного фронту. Але є спільні 
для всіх країн заг. риси — керів¬ 
на роль робітн. класу, марксист¬ 
сько-ленінської партії, взаємодія 
держ. і громад, орг-цій, залучення 
мас до управління суспільством і 
д-вою. Розвиток С. відбувається в 
умовах гострої ідеологічної бо¬ 
ротьби проти апологетів капіта¬ 
лізму, ревізіоністів й опортуністів 
різних гатунків, які спотворю¬ 
ють марксистсько-ленінське вчення 
про С. Праві опортуністи відки¬ 
дають необхідність революц. пере¬ 
ходу від капіталізму до С., пропо¬ 
відують мирне переростання бурж. 
суспільства в соціалістичне (див. 
Реформізм). «Лівий» опортунізм, 
прикриваючись псевдореволюц. 
фразеологією, фактично відкидає 
можливість побудови С. Вороги ре¬ 
ального С. абсолютизують нац. 
відмінності С., ігнорують заг. за¬ 
кономірності його побудови й на 
цій основі пропагують різні «нац. 
моделі» С., чим намагаються дез¬ 
орієнтувати нар. маси, протиста¬ 
вити соціалістичні країни одну 
одній. Проте дійсність, всесвітньо- 
істор. успіхи реального С., що 
базується на марксистсько-ленін¬ 
ській теорії, вщент спростову¬ 
ють фальсифікації ворогів С. В бо¬ 
ротьбі двох суспільних систем 
ініціатива дедалі більще перехо¬ 
дить до С., який є тепер головною 
рущійною силою світового рево¬ 
люційного процесу, справляє все 
зростаючий вплив на хід світ. сусп. 
розвитку. В документах ХХУІ 
з’їзду КПРС підкреслено, що 
об’єктивно відбувається дальше 
зростання могутності, активності 
й авторитету країн соціалістичної 
сп і вдр ужності. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т, 3. Маркс К. і Енгельс Ф. Німецька 
ідеологія: т. 4. Маркс К. і Енгельс 
Ф. Маніфест Комуністичної партії; 
т. 19. Маркс К. Критика Готської 
програми; Ленін В. І. Повне зібрання 
творів: т. 33. Держава і революція; 
т. 36. Чергові завдання Радянської 
влади; Програма Комуністичної пар¬ 
тії Радянського Союзу. К., 1977; Ма¬ 
теріали XXIV з’їзду КПРС. К., 1971; 
Матеріали ХХУ з’їзду КПРС. К., 
1976; Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К., 1981; Про 60-у річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. 
Постанова ЦК КПРС від 31 січня 
1977 р. К., 1977; Про 60-у річницю 
утворення Союзу Радянських Соціа¬ 
лістичних Республік. Постанова ЦК 
КПРС від 19 лютого 1982 року. К., 
1982; Пономарев Б. Н. Реальньїй со- 
циализм и его международное значе- 
ние. М., 1979; Развитой социализм 
— проблеми теории и практики. М., 
1979; Критика современньїх буржуаз¬ 
них и ревизионистских концепций по 
проблемам строительства социализма 
и коммунизма. М., 1980. 

Л. В. Кудрицький. 
СОЦІАЛІСТЙЧНА ВЛАСНІСТЬ 
— Історично НОВИЙ ТИП власності 
на засоби виробництва і створюва¬ 
ні за їхньою допомогою матеріальні 
блага. Як екон. категорія С. в. 
являє собою систему соціально- 
екон. відносин з приводу колек¬ 
тивного привласнення трудящими 
матеріальних благ, в перщу чергу 

засобів вироби. С. в. на засоби 
вироби, ліквідує антагоністичні 
форми відносин між людьми, зу¬ 
мовлює єдність сусп. і особистих 
інтересів, соціалістичне змагання, 
співробітництво і взаємну допомо¬ 
гу трудящих у процесі їхньої ви¬ 
робничої діяльності (див. Вироб¬ 
ничі відносини). 
За соціалізму найвищою метою 
вироби, стає найбільш повне задо¬ 
волення зростаючих матеріальних 
і духовних потреб людей (див. Ос¬ 
новний економічний закон соці¬ 
алізму)', на зміну діяння стихій¬ 
них сил анархії та конкурен¬ 
ції приходить планомірне управ¬ 
ління народним г-вом на основі 
свідомого використання об’єктив¬ 
них законів соціалізму. Немину¬ 
чість заміни капіталістич. приват¬ 
ної власності суспільною підго¬ 
товляється всім ходом розвитку са¬ 
мого капіталізму. «Усуспільнення 
виробництва,— писав В. 1. Ленін, 
— не може не привести до пере¬ 
ходу засобів виробництва у влас¬ 
ність суспільства, до ,,експропріа¬ 
ції експропріаторів"» (Повне зібр. 
тв., т. 26, с. 65). Однак у надрах 
капіталістичного суспільства С. в. 
виникнути не може. Її становлення 
відбувається тільки внаслідок пере¬ 
моги соціалістичної революції і за¬ 
воювання політичної влади робіт¬ 
ничим класом. 
Перетворення капіталістичної влас¬ 
ності на загальнонародне над¬ 
бання здійснюється в результаті 
експропріації (див. Націоналіза¬ 
ція, Націоналізація землі) фаб¬ 
рик, заводів, шахт, залізниць, ін. 
засобів вироби., які належать капі¬ 
талістам, і переходу їх у власність 
соціалістичної д-ви. Щодо трудової 
приватної власності дрібних вироб¬ 
ників, перш за все селян, то її пере¬ 
творення на сусп. власність відбу¬ 
вається шляхом добровільного усу¬ 
спільнення засобів виробництва 
дрібних виробників у процесі ко¬ 
оперування їх (див. Кооператив¬ 
ний план В. І. Леніна). За соціаліз¬ 
му виникають та існують дві форми 
сусп. власності на засоби вироби.: 
державна {загальнонародна) влас¬ 
ність та колгоспно-кооперативна 
власність. С. в. на засоби вироби, 
в цих двох формах і становить 
основу екон. системи СРСР. Осн. 
і провідною є держ. власність, 
тому шо вона охоплює осн. засоби 
вироби, і означає усуспільнення їх 
у масштабі всієї країни. З розвит¬ 
ком сусп. вироби, неухильно зрос¬ 
тає й примножується С. в. (див. 
Національне багатство). Соціаліс¬ 
тичною власністю є також власність 
громад, організацій — партії, проф¬ 
спілок, молодіжних орг-цій, спор¬ 
тивних т-в тощо, в соціалістич¬ 
ному суспільстві існує особиста 
власність. В процесі комуністич¬ 
ного будівництва відбувається 
поступальний розвиток держ. і 
колгоспно-кооп. форм С. в., не¬ 
ухильне зближення їх і в перспек¬ 
тиві злиття в єдину загальнонар. 
власність (див. Комуністична 
власність). 
Літ.: Общественная собственность 
развитого социалистического общест- 
ва. М., 1979; Радченко В. В. Соціалі¬ 
стична власність в умовах зрілого 
соціалізму. К., 1980; Развитне социа- 
листической общественной собствен- 
ности. София — М.. 1980. 

В. О. Хилько. 

«СОЦІАЛІСТЙЧНА громада»— 
масовий селянський ілюстрований 
журнал споживчої кооперації. Ви¬ 
ходив 1922—33 у Києві. В 1922—31 
мав назви: «Бюлетень Київської 
філії В УКООПСПІЛКИ», «Правобереж¬ 
ний кооператор», «Нова громада», 
з 1932 — «Соціалістична громада». 
Висвітлював кооперативний рух 
на Україні, екон. життя села, ко¬ 
лективізацію с. г., питання електри¬ 
фікації, культур, будівництва то¬ 
що. В літ.-мистецькому розділі 
виступали С. Васильченко, Ос¬ 
тап Вишня, П. Тичина, М. Риль¬ 
ський та ін. Публікувались розвід¬ 
ки про творчість укр. дожовтне¬ 
вих і рад. письменників, статті 
про мистецьке життя на Україні. 
СОЦІАЛІСТЙЧНА ДЕМОКРА¬ 
ТІЯ — якісно НОВИЙ, найвищий тип 
демократії, сукупність державних 
і суспільних форм справжнього 
повновладдя трудящих у соціаліс¬ 
тичних д-вах; єдино можлива фор¬ 
ма соціалістичної держави. Вини¬ 
кає як революц. заперечення бурж. 
демократії. Принципова якісна від¬ 
мінність С. д. від попередніх демо¬ 
кратій полягає в тому, що вона 
виникає внаслідок соціалістичної 
революції, повалення панування 
капіталу і зосередження в руках 
трудящих на чолі з робітн. класом 
влади державної, власності на зна¬ 
ряддя і засоби виробництва. С. д. 
в СРСР є реальним народовладдям, 
її дальше розгортання—осн. прин¬ 
цип розвитку політичної системи 
радянського суспільства. С. д. 
забезпечує трудящим широкі права 
і свободи, залучення їх до активної 
участі в політ., екон. і культур, 
житті д-ви. Демократизм притаман¬ 
ний самій природі соціалістичного 
ладу, є невід’ємною рисою всіх 
сфер діяльності розвинутого соціа¬ 
лістичного суспільства, становить 
надійний засіб вирішення справ 
широкими масами трудящих в 
інтересах усього народу. «Пере¬ 
можний соціалізм,— вказував В. І. 
Ленін, — неминуче повинен здійс¬ 
нити повну демократію» (Повне 
зібр. тв., т. 27, с. 237). Коли Рад. 
соціалістична держава, виконавщи 
істор. функції диктатури проле¬ 
таріату, перетворилася на за¬ 
гальнонародну, загальнонародною 
стала й демократія. На цьому етапі 
розвитку вона найповніше розкри¬ 
ває властиві їй риси і творчі мож¬ 
ливості; передбачає дедалі ширшу 
участь громадян в управлінні спра¬ 
вами д-ви і суспільства, вдоскона¬ 
лення держ. апарату, підвищення 
активності громадських організа¬ 
цій, посилення народного контро¬ 
лю, зміцнення правової основи 
держ. і сусп. життя, розщирення 
гласності, постійне врахування гро¬ 
мадської думки. С. д. поєднує 
в собі представницьку і безпосеред¬ 
ню форми народовладдя. Вона 
здійснюється через представницькі 
органи держ. влади — Ради народ¬ 
них депутатів, а також безпосе¬ 
редньо через участь громадян у 
виборах депутатів Рад (див. Ви¬ 
борче право), у референдумах, 
обговоренні законопроектів, прове¬ 
денні робітн. і колгоспних зборів, 
постійно діючих виробничих нарад, 
звітів керівників підприємств і 
об’єднань, керівних працівників 
м-в і відомств перед трудовими 
колективами, зборів громадян за 



місцем проживання, сільс. сходів 
тощо. Безпосередня участь трудя¬ 
щих у вирішенні соціально-політ. 
і госп. завдань формує у них по¬ 
чуття господаря д-ви. Саме в заін¬ 
тересованості в заг.' справі, в роз¬ 
витку виробництва, зіставленні ду¬ 
мок, відвертій і принциповій кри¬ 
тиці і самокритиці, підвищенні 
суспільно-політ. активності кож¬ 
ного громадянина полягає суть рад. 
демократії, демократії працюючої, 
діючої (див. Матеріали XXVI з’їз¬ 
ду КПРС. К., 1981, с. 77). С. д.— 
основа функціонування всієї політ, 
системи рад. суспільства і кожної 
з її складових частин — Комуніс¬ 
тичної партії Радянського Союзу, 
Рад. д-ви, громад, орг-цій і тру¬ 
дових колективів. Гол. виразником 
принципів С. д. є КПРС — керівна 
і спрямовуюча сила рад. суспіль¬ 
ства, ядро його політ, системи. На 
принципах С. д. здійснюється 
управління справами громад, орг- 
цій, трудових колективів, що за¬ 
безпечує активну участь їхніх чле¬ 
нів у суспільно-політ. житті та 
виробничій діяльності. Одна з 
наймасовіших форм залучення тру¬ 
дящих до управління виробничими 
і держ. справами — соціалістичне 
змагання. В системі С. д. важливу 
роль відіграють органи громад, 
самодіяльності населення — ву¬ 
личні, квартальні, будинкові, бать¬ 
ківські та ін. к-ти, жіночі р|ади, 
товариські суди і добровільні 
народні дружини по охороні гро¬ 
мад. порядку тощо. Необхідною 
складовою частиною рад. демокра¬ 
тії є народний контроль на підпри¬ 
ємствах, в установах, орг-ціях. 
Здійснення С. д. забезпечується 
правовою врегульованістю сусп. 
відносин. Чим повніше розгорта¬ 
ється С. д., тим більшого значен¬ 
ня набуває соціалістична закон¬ 
ність як одна з гарантій нормаль¬ 
ного функціонування всіх інститу¬ 
тів демократії, охорони прав і за¬ 
конних інтересів особи. С. д. пе¬ 
редбачає поєднання широких прав 
і свобод громадян з їхніми обов’яз¬ 
ками і відповідальністю перед 
суспільством (див. Основні права, 
свободи і обов'язки громадян 
СРСР). 
Важливою особливістю С. д. є те, 
що права і свободи особи не можуть 
бути використані на шкоду інтере¬ 
сам соціалістичного суспільства і 
д-ви, правам ін. громадян. Розви¬ 
ток і досягнення С. д. законодавчо 
закріплено в Конституції СРСР, 
а також у конституціях союзних і 
авт. республік. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Мані¬ 
фест Комуністичної партії. Твори, 
т. 4; Ленин В. И. О государстве и 
праве, т. 1—2. М., 1958; Ленін В. І. 
Про залучення мас до управління дер¬ 
жавою. К., 1963; Програма Комуні¬ 
стичної партії Радянського Союзу. 
К., 1977; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; Матеріали Пленуму 
Центрального комітету КПРС 22 ли¬ 
стопада 1982 року. К., 1982; Консти¬ 
туція (Основний Закон) Союзу Ра 
дянських Соціалістичних Республік. 
К., 1982; Конституція (Основний За 
кон) Української Радянської Соціа 
лістичної Республіки. К., 1982; ГІо- 
литпческая организация развитого 
социалистического общества: струк¬ 
тура и функции. М., 1976. 

Г. О. Мурашин. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА держава — 
Організація політичної влади тру¬ 

дящих на чолі з робітничим кла¬ 
сом, головне знаряддя захисту 
революц. завоювань, творчого пе¬ 
ретворення екон. і духовного життя 
суспільства з метою побудови ко¬ 
мунізму. Виникає в результаті 
перемоги соціалістичної револю¬ 
ції. Є д-вою нового, історично 
вищого типу, пдо докорінно відріз¬ 
няється від усіх попередніх типів 
д-ви. Найважливіша ознака С. д.— 
керівна роль робітн. класу та марк¬ 
систсько-ленінської партії. Екон. 
основу С. д. становлять сусп. фор¬ 
ми соціалістичної власності. С. д. 
відіграє принципово іншу соціаль¬ 
ну роль порівняно з попередніми 
типами д-ви. Метою С. д. є знищен¬ 
ня будь-якої експлуатації, лікві¬ 
дація старих сусп. відносин і роз¬ 
виток нових — соціалістичних і 
комуністичних. С. д. має незрів¬ 
нянно ширшу соціальну базу, ніж 
будь-яка експлуататорська д-ва. 
В соціалістичному суспільстві 
д-вою управляють не представники 
привілейованої експлуататорської 
меншості, а трудящі маси, дедалі 
ширше залучення яких до управ¬ 
ління держ. і сусп. справами є 
одним з гол. напрямів дальшого 
зміцнення і розвитку С. д. Най¬ 
вищою метою С. д. є побудова 
безкласового комуністичного су¬ 
спільства, в якому набуде розвитку 
суспільне комуністичне самовря¬ 
дування. С. д. є останнім істор. 
типом д-ви. С. д. проходить певні 
істор. етапи розвитку, на кожному 
з яких вона характеризується ря¬ 
дом особливостей, що проявляють¬ 
ся у специфіці завдань, функцій, 
методів здійснення їх тощо. Таких 
гол. етапів два — етап д-ви дикта¬ 
тури пролетаріату і етап загаль¬ 
нонародної д-ви. С. д. диктатури 
пролетаріату забезпечує політ, па¬ 
нування пролетаріату над повале¬ 
ними експлуататорськими класами, 
подолання опору контрреволюції і 
держ. керівництво трудящими з 
боку робітн. класу в будівництві 
соціалізму. 
Соціалістична загальнонар. д-ва, 
створена в СРСР, відповідає 
етапу розвинутого соціалістично¬ 
го суспільства. Гол. напрямом її 
розвитку є всебічне розгортання і 
вдосконалення соціалістичної де¬ 
мократії. Шлях до соціалізму, 
його осн. риси визначаються заг. 
закономірностями, які властиві 
розвиткові всіх соціалістичних кра¬ 
їн. Дія заг. закономірностей прояв¬ 
ляється в різних формах, що від¬ 
повідають конкретним умовам роз¬ 
витку соціалістичної революції, 
співвідношенню класових сил, між- 
нар. обстановці, істор. та нац. особ¬ 
ливостям тієї або ін. країни тощо. 
Тому марксизм-ленінізм виходить 
з неминучої різноманітності форм 
С. д. Прообразом С. д. була Па¬ 
ризька комуна 1871, її осн. фор¬ 
мами є Республіка Рад (див. Ра¬ 
дянська соціалістична держава), 
народно-демократична республіка 
(див. Народно-демократична дер¬ 
жава). С. д. утворюють світову 
систему соціалізму. 
Літ. див. до ст. Держава, Соціа¬ 
лістична демократія. 

М. І. Козюбра. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА ДЕСТІ^РІВ- 
СЬКА ПАРТІЯ Тунісу — правля¬ 
ча партія країни. Утворена 1934 
в результаті розколу партії Дестур 

(до 1964 називалася «Новий Дес¬ 
тур»; араб, «дестур» — конститу¬ 
ція). Об’єднує нац. бурж. інтелі¬ 
генцію (ядро партії), дрібну й се¬ 
ред. буржуазію міста, селянство 
і націоналістично настроєну части¬ 
ну робітн. класу. Очолювала бо¬ 
ротьбу туніського народу за нац. 
незалежність і відіграла важливу 
роль у ліквідації франц. коло¬ 
ніального режиму. Офіц. доктри¬ 
ною С. д. п. є «дестурівський со¬ 
ціалізм» («гармонійний» розвиток 
держ., кооперативного і приватного 
секторів економіки та зміцнення 
нац. єдності), осн. положення яко¬ 
го було сформульовано на VII 
з’їзді (1964). Кінцевою метою пар¬ 
тії проголошується побудова соціа¬ 
лізму в Тунісі. Під керівництвом 
С. д. п. здійснено ряд прогресив¬ 
них соціально-екон. перетворень, 
у 1969 до керівництва С. д. п. 
прийшли праві сили. VПI з’їзд 
(1971) С. д. п. проголосив переваж¬ 
но орієнтацію на розвиток при¬ 
ватного сектора і залучення в кра¬ 
їну іноз. капіталу. С. д. п. налічує 
765 тис. членів (1979). Довічний 
голова С. д. п.— X. Бургіба, 
генеральний секретар — М. Мзалі. 
Друковані органи — газ. «Аль- 
Амаль» («Надія») араб, мовою і 
«Аксьйон» («Дія») франц. мовою. 

В. Б. Євтух 
СОЦІАЛІСТЙЧНА ЕКОНОМГЧ- 
НА інтеграція — об’єктивний 
Процес Інтернаціоналізації вироб¬ 
ництва країн соціалістичної спів¬ 
дружності, що характеризується 
зближенням і поглибленням вза¬ 
ємодії їхніх нац. економік, посту¬ 
повим вирівнюванням рівней екон. 
розвитку соціалістичних країн, 
формуванням глибоких і стійких 
зв’язків у галузях економіки, нау¬ 
ки, техніки, дальшим розвитком 
міжнародного соціалістичного по¬ 
ділу праці, розширенням і зміц¬ 
ненням світового соціалістичного 
ринку. С. е. і. планомірно здійс¬ 
нюється і регулюється комуністич¬ 
ними і робітн. партіями та урядами 
країн — членів Ради Економічної 
Взаємодопомоги (РЕВ). С. е. і. 
є об’єднанням і планомірною коор¬ 
динацією зусиль країн РЕВ для 
розв’язання важливих соціально- 
екон. завдань щодо розвитку про¬ 
дуктивних сил, формування сучас. 
високоефективної структури нац. 
г-в країн РЕВ, підвищення нар. 
добробуту, зміцнення обороноздат¬ 
ності кожної країни і всієї соціа¬ 
лістичної співдружності. С. е. і. 
здійснюється відповідно до прин¬ 
ципів соціалістичного інтернаціо¬ 
налізму, при додержанні повної 
суверенності братніх країн, на ос¬ 
нові добровільності, товариської 
взаємодопомоги, з урахуванням 
їхніх нац. інтересів і взаємної ви¬ 
годи. 
До 1949 екон. співробітництво 
між соціалістичними країнами ма¬ 
ло переважно двосторонній харак¬ 
тер. Створення 1949 Ради Еконо¬ 
мічної Взаємодопомоги дало мож¬ 
ливість налагодити взаємну тор¬ 
гівлю, обмін науково-тех. доку¬ 
ментацією між її членами, присту¬ 
пити до розв’язання питань ви¬ 
робничого співробітництва. З роз¬ 
гортанням науково-тех. революції 
розвиток продуктивних сил соціа¬ 
лістичної співдружності на по¬ 
чатку 70-х рр. досяг такого рівня. 
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СОЦІАЛІСТИЧНА 
ЄДИНА ПАРТІЯ 
ЗАХІДНОГО 
БЕРЛІНА 

З’їзди Соціалістичної 
єдиної партії 
Німеччини ♦ 

І—21—22. IV 1946 

II - 20-24.IX 1947 
III — 20—24.VII 1950 
IV'- 30.II1-6.1V 

1954 

V — 10 —16.VII 1958 

VI -15-21.1 1963 
Уіі-17-22.1\^ 1967 

VIII - 15-19.VI 1971 

IX — 18-22.V 1976 
X-11-16. IV 1981 

♦ Відбулися в Бер¬ 
ліні. 

що існуючі форми і методи спів¬ 
робітництва виявились недостат¬ 
німи для розв’язання нових зав¬ 
дань. На той час міжнар. соціаліс- 
тич. поділ праці досяг зрілих 
форм, осн. напрямом взаємопов’я¬ 
заного розвитку країн — членів 
РЕВ стала координація нар.-госп. 
планів. Було створено колективну 
валюту цих країн — перевідний 
карбованець (1964), організовано 
Міжнародний банк економічного 
співробітництва (1963), Міжна¬ 
родний інвестиційний банк (1970). 
В 1964 створено ряд інших між¬ 
народних економічних організацій. 
На 23-й сесії РЕВ (1969) за учас¬ 
тю керівників комуністичних і ро- 
бітн. партій і глав урядів країн — 
членів РЕВ було узагальнено досвід 
екон. співробітництва цих країн 
і обгрунтовано перехід від окре¬ 
мих інтеграційних заходів до якіс¬ 
но нової, вищої стадії співробіт¬ 
ництва — міжнар. соціалістичної 
екон. інтеграції. 
25-а сесія РЕВ (1971) прийняла 
Комплексну програму дальшого 
поглиблення і вдосконалення спів¬ 
робітництва і розвитк^^ соціаліс¬ 
тичної екон. інтеграції країн — 
членів РЕВ. Програма визначила 
мету, принципи і напрями С. е. і. 
Ця сесія поклала початок етапові 
інтенсивного розвитку С. е. і. 
Гол. увагу було зосереджено на 
розв’язанні таких найважливіших 
проблем, як розвиток енергетики, 
забезпечення паливно-сировинни¬ 
ми ресурсами і раціональне вико¬ 
ристання їх, підвищення тех. рів¬ 
ня і якості продукції машинобу¬ 
дування, посилення кооперації у 
вироби, прогресивних видів машин 
і устаткування, розширення асор¬ 
тименту й поліпшення якості това¬ 
рів. Було створено (1972—74) нові 
госп. об’єднання <Інтерелектроь, 
« / нтератоменерго », «Інтертекс- 
тильмаші>, <^1нтерхімволокно^, 
^1нтератомінструмент> та ряд 
ін.; споруджено великі інтеграцій¬ 
ні об’єкти — нафтопровід ^Друж- 
ба^, енергосистему «Мир», газо¬ 
провід <Союз^ і газопровід «Бра¬ 
терство». Досягнуті результати роз¬ 
витку С. е. і. підтверджують пра¬ 
вильність колективної стратегії 
братніх марксистсько-ленінських 
партій. За період 1970—80 взаєм¬ 
ний зовнішньоторг. оборот країн — 
членів РЕВ зріс більш як у З рази 
і перевищив 100 млрд. перевідних 
крб.; 1981 його частка в заг. то¬ 
варообороті цих країн становила 
55%. Понад 40% взаємних поста¬ 
вок машин і устаткування здій¬ 
снюються на базі міжнародної 
спеціалізації і кооперування ви¬ 
робництва. В структурі РЕВ 
створено комітети по співробіт¬ 
ництву в галузі планової діяльнос¬ 
ті, науки і техніки, матеріально- 
тех. збуту. Шляхи дальшого по¬ 
глиблення С. е. і. відображено в 
документах XXVI з’їзду КПРС 
(1981), з’їздів братніх партій кра¬ 
їн — членів РЕВ. У 80-х рр. від¬ 
бувається процес інтенсивної ви¬ 
робничої і наук.-тех. кооперації 
країн соціалізму; як зазначалось 
на XXVI з’їзді КПРС, здійсню¬ 
ватиметься процес зближення 
структур госп. механізмів, далі 
розвиватимуться прямі зв’язки між 
м-вами, об’єднаннями і підприєм¬ 
ствами, які беруть участь у коопе¬ 

рації, створюватимуться спільні 
фірми, а також використовувати¬ 
муться ін. форми з’єднання зусиль 
і ресурсів країн — членів РЕВ. 
36-а сесія РЕВ (1982) розгля¬ 
нула і схвалила програму коор¬ 
динації нар.-госп. планів на 1986 
—90, яка має сприяти реалізації 
курсу комуністичних і робітн. 
партій на інтенсифікацію вироби, 
в інтересах зростання добробуту 
народів братніх країн. Особливе 
значення надаватиметься викорис¬ 
танню можливостей міжнар. соціа¬ 
лістичного поділу праці з метою 
прискорення науково-технічного 
прогресу і забезпечення збалансо¬ 
ваного розвитку нар. г-ва країн — 
членів РЕВ. Реалізація прийнятих 
сесією документів дасть можли¬ 
вість зміцнити основу для тех. 
переозброєння нар. г-ва країн — 
членів РЕВ, автоматизації вироб¬ 
ничих процесів у пром-сті, с. г., 
багатьох видів робіт у сфері управ¬ 
ління, дозволить скоротити засто¬ 
сування ручної праці, особливо 
на трудомістких і важких операці¬ 
ях, заощаджувати енергію, сиро¬ 
вину і матеріали. Завдяки С. е. і. 
країни — члени РЕВ становлять 
екон. район світу, що найбільш 
динамічно розвивається, співдруж¬ 
ність соціалістичних країн пере¬ 
творилася на найдійовіший фактор 
світової політики, найнадійнішу 
опору сил миру і прогресу. 
Літ.: Ладьігин Б. М., Пекшев Ю. А. 
[та ін.]. Социалистическая зкономи- 
ческая интеграция. Вопросьі теории и 
практики. М., 1978; Пекшев Ю. А. 
Долгосрочнме целевьіе программм со- 
трудничества стран—членов СЗВ. М., 
1980 

Л. О. Каніщенко. 

СОЦІАЛІСТИЧНА ЄДЙНА ПАР¬ 
ТІЯ ЗАХІДНОГО БЕРЛГНА 
(СЄПЗБ). Ств. на конференції 24. 
XI 1962 під назвою Соціалістич¬ 
на єдина партія Німеччини — Зх. 
Берлін. Її основою стали орг-ції 
Соціалістичної єдиної партії Ні¬ 
меччини, що діяли в Зх. Берліні 
до закриття 13.VIII 1961 кордону 
між ним і НДР. Конференція 
прийняла статут, в якому зазначе¬ 
но, що кінцевою метою партії є 
створення соціалістичного суспіль¬ 
ства. І з’їзд (1966) намітив найваж¬ 
ливіші напрями діяльності партії: 
боротьба проти мілітаризму і ре¬ 
ваншизму, за соціальні та екон. 
права трудящих. Надзвичайний 
з’їзд партії (1969) змінив її назву 
на СЄПЗБ і прийняв програмний 
документ «Принципи і цілі Соціа¬ 
лістичної єдиної партії Західного 
Берліна» і статутні положення. 
П з’їзд (1970) як одне з гол. завдань 
СЄПЗБ визначив боротьбу за пере¬ 
творення Зх. Берліна на фактор 
миру і європ. безпеки. V з’їзд 
СЄПЗБ (1977) підкреслив необ¬ 
хідність відстоювати суворе вико¬ 
нання Чотиристоронньої угоди 
по Західному Берліну 1971. VI 
з’їзд СЄПЗБ (травень 1981) намі¬ 
тив осн. напрями її діяльності 
на 80-і рр. і закликав до єдності 
дій робітн. класу, всіх прогрес., 
демократичних сил міста. Під 
керівництвом СЄПЗБ працює Со¬ 
ціалістична спілка молоді ім. К. 
Лібкнехта (ств. 1980) та ін. демо¬ 
кратичні орг-ції. СЄПЗБ брала 
участь у Нараді комуністичних і 
робітн. партій 1969, в конференці¬ 
ях європ. комуністичних і робітн. 

партій 1967 і 1976, Паризькій 
зустрічі комуністичних і робітн. 
партій Європи 1980. Голова — 
Хорст Шмітт (з 1978). Друковані 
органи: ЦО — газ. <Ді Варгайті>, 
теор.— щокварт. ж. «Консеквент» 
(«Послідовний», з 1969). 

В. Н. Гулевич. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА ЄДЙНА ПАР¬ 
ТІЯ Німеччини (СЄПН). Ств. 
21. IV 1946 на І, Установчому з’їзді 
внаслідок об’єднання на основі 
марксизму-ленінізму Комуністич¬ 
ної партії Німеччини (засн. 1918— 
19) та С.-д. партії Німеччини 
(СДПН; ств. 1875). З’їзд прийняв 
програмний документ «Принципи 
і цілі Соціалістичної єдиної партії 
Німеччини», в якому визначалися 
найближчі завдання — боротьба за 
ліквідацію залишків фашизму й 
мілітаризму в країні, демократиза¬ 
цію сусп. життя, націоналізацію 
осн. засобів виробництва, створен¬ 
ня єдиної миролюбної, демократич¬ 
ної Німеччини — та кінцева мета 
партії — побудова в країні соціа¬ 
лізму. З’їзд також прийняв статут 
СЄПН і Маніфест до нім. народу. 
СЄПН створювалась як єдина пар¬ 
тія робітн. класу Німеччини. Проте 
в Зх. Німеччині праві лідери 
СДПН перешкодили об’єднанню 
комуністичних і с.-д.орг-цій, діяль¬ 
ність СЄПН там була заборонена 
окупаційною владою зх. д-в. У Сх. 
Німеччині СЄПН виступила ініціа¬ 
тором і організатором здійснення 
глибоких революц. перетворень. 
II з’їзд СЄПН (1947) поставив 
завдання посилити боротьбу за 
нац. єдність і демократизацію 
Німеччини, намітив заходи по 
дальшій відбудові зруйнованого 
війною г-ва і зміцненню демокра¬ 
тичного ладу в сх. частині країни. 
З утворенням 7.x 1949 НДР партія 
очолила боротьбу трудящих за 
зміцнення д-ви, розвиток народної 
демократії, мирне переростання 
антифашистсько-демократичної ре¬ 
волюції в соціалістичну. III з’їзд 
СЄПН (1950) затвердив проект 
1-го п’ятирічного плану розвитку 
нар. г-ва НДР (1951—55), вніс 
ЗМІНИ до статуту партії. 2-а конфе¬ 
ренція СЄПН (1952) висунула зав¬ 
дання побудови в країні основ 
соціалізму. IV з’їзд партії (1954) 
вніс зміни до її статуту. VI з’їзд 
(1963) констатував, що в НДР 
перемогли соціалістичні виробничі 
відносини й побудовано основи 
соціалізму і прийняв нові програму 
і статут СЄПН. VII з’їзд СЄПН 
(1967) поставив завдання створити 
розвинуту сусп. систему соціалізму 
в НДР. IX з’їзд (1976) прийняв 
нову програму партії, що визначи¬ 
ла завдання дальшого будівництва 
в НДР розвинутого соціалістично¬ 
го суспільства і створення осн. 
передумов для поступового пере¬ 
ходу до комунізму, вніс зміни до 
статуту. X з’їзд СЄПН (1981) 
прийняв директиви по п’ятирічно¬ 
му плану розвитку нар. г-ва НДР 
на 1981—85, визначив завдання 
партії в усіх сферах політ., екон. і 
культур, життя країни, в боротьбі 
за мир і зміцнення соціалістичної 
співдружності. СЄПН очолює На¬ 
ціональний фронт НДР. Брала 
участь у нарадах комуністичних і 
робітн. партій 1957, 1960 і 1%9, 
конференціях європ. комуністичних 
і робітн. партій 1967 і 1976, в Па- 



ризькій зустрічі комуністичних і 
.робітн. партій Європи 1980. Чи¬ 
сельність — 2202 тис. чол. (1981). 
Ген. секретар ЦК — Е. Хонеккер 
(з 1976; 1971—76 — 1-й секретар 
ЦК). Друк, органи: ЦО — газ. 
іНойєс Дойчланд>, теор.— щоміс. 
ж. чАйнгайт» («Єдність», з 1946) 
та інші. 
Літ.: X сьезд Социалистической еди- 
ной партии Германии. Пер. с нем. 
М., 1982; История Социалистичес¬ 
кой единой партии Германии. Пер. 
с нем. М., 1980. В. Н. Гулевич. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА ЗАКбН- 
НІСТЬ — правовий режим життя 
соціалістичного суспільства, при 
якому діяльність д-ви, всіх її орга¬ 
нів, підприємств, установ і органі¬ 
зацій, службових осіб і громадян 
здійснюється відповідно до вимог 
закону. В СРСР С. з.— один з 
керівних принципів функціону¬ 
вання політичної системи радян¬ 
ського суспільства, закріплений у 
Конституції СРСР, метод здійс¬ 
нення Радянською соціалістичною 
державою її функцій. Ст. 4 Консти¬ 
туції СРСР встановлює, що Рад. 
д-ва, всі її органи діють на основі 
С. 3., забезпечують охорону право¬ 
порядку, інтересів суспільства, 
прав і свобод громадян. На держ. 
і громад, орг-ції СРСР поклада¬ 
ється обов’язок додержувати Кон¬ 
ституції СРСР і рад. законів. 
Відповідний обов’язок поклада¬ 
ється й на громадян СРСР. С. з. 
як основоположний принцип діяль¬ 
ності Рад. соціалістичної д-ви орга¬ 
нічно притаманний їй з перших 
днів існування. Засновник Рад. 
д-ви В. І. Ленін розглядав точне й 
неухильне додержання законів як 
необхідну умову дальшого розвит¬ 
ку і зміцнення влади трудяших. 
чЧим більше ми входимо в умови, 
які є умовами міцної і твердої 
влади,— говорив він,— чим далі 
йде розвиток громадянського обо¬ 
роту, тим настійніше необхідно 
висунути твердий лозунг здійснен¬ 
ня більшої революційної законнос¬ 
ті» (Повне зібр. тв., т. 44, с. 314). 
Ленінські настанови про підвищен¬ 
ня ролі законності в міру просу¬ 
вання Рад. д-ви по шляху до ко¬ 
мунізму покладено в основу по¬ 
всякденної діяльності партії по 
керівництву суспільством, програ¬ 
ма КПРС зазначає: «Партія ста¬ 
вить завдання забезпечити суворе 
додержання соціалістичної закон¬ 
ності, викоренення всяких пору¬ 
шень правопорядку, ліквідацію 
злочинності, усунення всіх причин, 
що її породжують» (Програма 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу. К., 1977, с. 94). В умовах 
розвинутого соціалістичного су¬ 
спільства питання зміцнення С. з. 
набувають дедалі більшого значен¬ 
ня. В рад. законах знаходять вті¬ 
лення осн. напрями внутр. і зовн. 
політики КПРС і Рад. д-ви, держ. 
воля всього рад. народу. Режим 
С. 3., притаманний рад. суспіль¬ 
ству, створює у громадян переко¬ 
наність у непорушності рад. право¬ 
порядку, впевненість у тому, що 
проголошені законом права суворо 
дотримуватимуться і охороняти¬ 
муться, а порущники правопоряд¬ 
ку притягатимуться до відповідаль¬ 
ності. Осн. риси С. 3.: верхо¬ 
венство законів, видання держ. 
органами нормативних актів лище 

в межах їхньої компетенції й у 
повній відповідності до закону; 
виконання правових обов’язків усі¬ 
ма без винятку держ. органами, 
установами, підприємствами й орг- 
ціями; створення умов для повної 
реалізації наданих громадянам за¬ 
коном прав і свобод, недопущення 
сваволі щодо них з боку держ. ор¬ 
ганів і службових осі6\ неухильне 
виконання громадянами своїх 
юрид. обов’язків перед суспільст¬ 
вом, д-вою та ін. громадянами. 
Забезпечуючи суворе і неухильне 
додержання законів у всіх сферах 
сусп. життя. Рад. д-ва спирається 
на притаманні соціалістичному су¬ 
спільству основи, які використову¬ 
ються нею як гарантії С. з. Ці 
гарантії — екон., політ., ідеоло¬ 
гічні та юрид.— органічно поєд¬ 
нані між собою і діють як система 
факторів, що зумовлюють і забез¬ 
печують режим С. 3. в СРСР. Екон. 
гарантії пов’язані з соціалістичним 
сусп. ладом і його виробничими 
відносинами, які забезпечують 
щвидке піднесення добробуту рад. 
народу, зростання його заг. куль¬ 
тури, піднесення рівня правосві¬ 
домості, моральної та ідейної за¬ 
гартованості громадян. Політ, га¬ 
рантіями додержання С. 3. є рад. 
держ. лад, якому органічно влас¬ 
тиве додержання законів, встанов¬ 
лених д-вою в інтересах усього 
рад. народу, керівна і спрямовую¬ 
ча роль КПРС у політ, системі 
рад. суспільства. Ідеологічними 
гарантіями С. з. є панування в рад. 
суспільстві марксистсько-ленінсь¬ 
кої ідеології, соціально-політична 
й ідейна єдність радянського су¬ 
спільства, високий рівень куль¬ 
тури, правосвідомості й поваги до 
правил соціалістичного співжит¬ 
тя. Юрид. гарантіями С. з. є 
встановлені законом спец, засоби 
забезпечення додержання право¬ 
вих норм щляхом запобігання, 
припинення й усунення правопору¬ 
шень. Конституція СРСР, видані 
на її основі спец, нормативні акти 
надають громадянам право оскар¬ 
жувати дії службових осіб, держ. 
і громад, органів (див. Оскаржен¬ 
ня у праві). До юрид. гарантій 
належать і система правоохорон¬ 
них органів, покликаних стояти на 
сторожі С. 3., та встановлена зако¬ 
ном відповідальність за порущення 
законів. За Конституцією СРСР 
найвищий нагляд за точним і одна¬ 
ковим виконанням законів покла¬ 
дається на Генерального прокурора 
СРСР і підлеглих йому прокуро¬ 
рів. в умовах зрілого соціалізму 
поряд з зазначеними видами гаран¬ 
тій С. 3. широко застосовуються й 
громад, гарантії, тобто система за¬ 
ходів по запобіганню і попереджен¬ 
ню антигромад. вчинків окремих 
осіб, по здійсненню контролю за 
діяльністю держ. органів, шо їх 
застосовує безпос^едньо громадсь¬ 
кість, зокрема добровільні народні 
дружини, товариські суди, тру¬ 
дові колективи, самодіяльні гро¬ 
мадські організації тощо. 
Літ.: В. И. Ленин, КПСС о социалис¬ 
тической законности и правопорядке. 
М., 1981. Ф. Г. Бурчак. 

СОШАЛІСТЙЧНА ІНДУСТРІА¬ 
ЛІЗАЦІЯ — див. Індустріаліза¬ 
ція. 
«СОЦІАЛІСТЙЧНА КУЛЬТУ¬ 
РА» — щомісячний громадсько-по- 

літ. журнал, орган М-ва культу¬ 
ри Укр. РСР та Укр. респ. ради 
професійних спілок. Засн. 1921 у 
Харкові під назвою «Путь к ком- 
мунизму». З 1925 по 1937 виходив 
під різними назвами («Рабочий 
клуб», «Культработник», «Культ- 
робітник», «КуЛьтфронт», «Кол¬ 
буд»), з 1937 — «Соціалістична 
культура». Висвітлює роботу куль¬ 
тур.-осв. закладів та установ Укра¬ 
їни, друкує методичні поради, 
консультації клубним та бібліотеч¬ 
ним працівникам, керівникам лек¬ 
торіїв і гуртків худож. самодіяль¬ 
ності, знайомить з досвідом куль¬ 
тур.-осв. роботи в ін. рад. респуб¬ 
ліках, друкує бібліографічні огля¬ 
ди л-ри та повідомлення про нові 
книги профільної тематики тощо. 
Нагороджений Почесною Грамотою 
Президії Верховної Ради У РСР 
(1971). О. Б. Хоменко. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА НАЦІОНАЛІ¬ 
ЗАЦІЯ — див. Націоналізація. 
СОЦІАЛІСТЙЧНА НАЦІЯ — но- 
вий, породжений соціалізмом тип 
нації, що грунтується на соціаліс¬ 
тичному способі виробництва, ха¬ 
рактеризується соціалістичним 
спосооом життя, соціальною мо¬ 
нолітністю, єдиною ідеологією — 
марксизмом-ленінізмом, єдністю 
соціалістичної культури. Від попе¬ 
редніх етнічних форм С. н. успад¬ 
ковує етнічні ознаки, прогресивні 
культурні та соціально-побутові 
традиції. 
Керівною силою С. н. є робіт¬ 
ничий клас. Відносини між С. н. 
будуються на принципах пролет. 
інтернаціоналізму, відзначаються 
братнім співробітництвом і взаємо¬ 
допомогою. На цій основі відбу¬ 
вається всебічний розквіт кожної 
С. н., їх взаємне .зближення. С. н. 
виникає тільки щляхом ліквідації 
старих — капіталістичних або до¬ 
капіталістичних — укладів і пере¬ 
моги нового, соціалістичного ладу, 
соціалістичної системи господарю¬ 
вання. Цей процес супроводиться 
напруженою боротьбою проти нац. 
відособленості, щовіністичних і на¬ 
ціоналістичних ухилів, у процесі 
побудови соціалізму в СРСР при 
безкорисливій допомозі рос. та ін. 
розвинутих націй у С. н. кон¬ 
солідувались народності Серед. 
Азії, Поволжя, ряд народностей 
Пн. Кавказу. Процес формування 
укр. С. н. заверщився в 2-й пол. 
40-х рр., коли зх.-укр. землі було 
возз’єднано з Рад. Україною в 
складі СРСР. Усі нації й народнос¬ 
ті СРСР об’єдналися в єдину сім’ю 
народів, досягли великих успіхів у 
розвитку своєї державності, еконо¬ 
міки, культури. На цій основі скла¬ 
лася нова істор. спільність людей 
— радянський народ. Формуван¬ 
ня С. н.— всесвітньо-істор. процес, 
що закономірно охопив народи 
країн реального соціалізму. Прак¬ 
тика підтверджує прозорливе пе¬ 
редбачення В. І. Леніна, який 
писав, що, звільняючись від ярма 
буржуазії, народи всіма сила¬ 
ми потягнуться до союзу і злит¬ 
тя з великими і передовими со¬ 
ціалістичними націями (див. Пов¬ 
не зібр. тв., т. зо, с. 34). 
Літ.: Ленін В. І. Підсумки дискусії 
про самовизначення. Повне зібрання 
творів, т. ЗО; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; Про 60-у річницю 
утворення Союзу Радянських Соціалі- 
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СТИЧНИХ Республік. Постанова ЦК 
КПРС від 19 лютого 1982 р. К., 1982; 
Ленинизм и национальньїй вопрос в 
современнмх условиях. М., 1974. 

Ф. Я. Горовський. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА ПАРТІЯ АВ¬ 
СТРАЛІЇ (СПА). Засн. в грудні 
1971 на конференції комуністів- 
інтернаціоналістів, які виступили 
проти ревізіоністського керівницт¬ 
ва КП Австралії (ств. 1920), за від¬ 
родження в країні дійсно пролет. 
марксистсько-ленінської партії. І, 
установчий з’їзд СПА (вересень — 
жовтень 1972, Сідней) прийняв її 
програму і статут. II з’їзд (1975) 
прийняв доповнення до програми 
партії. В програмі визначено, що 
кінцевою метою СПА є побудова 
соціалістичного суспільства, най¬ 
ближчим завданням — створення 
союзу всіх антимонополістичних 
сил Австралії. IV з’їзд СПА 
(жовтень 1981) закликав усі прог¬ 
рес. сили країни до об’єднання в бо¬ 
ротьбі за соціальні й екон. інтере¬ 
си австрал. народу, прийняв новий 
статут партії та політ, резолюцію, 
в якій підкреслено необхідність 
розвитку руху за мир, на підтримку 
політики мирного співіснуван¬ 
ня, розрядки і роззброєння. Ген. 
секретар ЦК — Пітер Саймон (з 
1971), голова ЦК—Д. Макфіл- 
ліпс (з 1981), нац. президент — 
Патрік Мартін Кленсі (з 1981; 1971 
—81 — голова партії). Друк, орга¬ 
ни: газ. «Соушеліст» («Соціаліст») 
і теор. журн. «Острейльєн марк- 
сіст рів’ю» («Австралійський мар¬ 
ксистський огляд»). С. О. Кічигін. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА ПАРТІЯ Ав¬ 
стрії (СПА). Засн. 1945 членами 
забороненої 1934 С.-д. партії Авст¬ 
рії і орг-ції «Революц. націоналіс¬ 
ти». Входить до Соціалістичного 
Інтернаціоналу. Користується під¬ 
тримкою Об’єднання австр. проф¬ 
спілок (понад 1,6 млн. членів), 
має вплив на робітн. рух країни. 
В 1945—66 та 1975—79 СПА брала 
участь у коаліційних урядах Авст¬ 
рії. В 1970—75 та в 1979 сформува¬ 
ла федеральний уряд. Прийнята 
1978 програма СПА, пройнята ду¬ 
хом соціал-реформізму, проголо¬ 
шує т. 3. нац. вдірідінт -^демократич¬ 
ного соціалізму 1^. Основою практич¬ 
ної діяльності СПА є партнерство 
з буржуазією, повна відмова від 
співробітництва з Компартією Ав¬ 
стрії. В галузі зовн. політики СПА 
виступає за повний нейтралітет і 
водночас за зміцнення європейської 
безпеки, розвиток відносин з 
СРСР та ін. соціалістичними краї¬ 
нами. Налічує понад 700 тис. чле¬ 
нів (1981). Найвищий керівний 
орган — з’їзд, між з’їздами — 
Правління. Голова — Б. Край- 
ський. ЦО — газ. «Арбайтер цай- 
тунг» («Робітнича газета»), теор. 
орган — журнал «Ді цукунфт» 
(«Майбутнє»). Б.М. Заварко. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА ПАРТІЯ ТРУ¬ 
ДНІШИХ НігЄріТ (СПТН). Ств. 
В листопаді 1978 на І, установчому 
з’їзді на базі Соціалістичної ро¬ 
бітн.-сел. партії Нігерії (засн. 1963, 
1966 заборонена військ, урядом), 
а також марксистських груп і соці¬ 
алістичних асоціацій. З’їзд прий¬ 
няв програмний маніфест і статут 
СПТН, в якому підкреслено, що 
метою партії є «організація трудя¬ 
щих Нігерії для завоювання полі¬ 
тичної влади і побудови соціаліс¬ 

тичної держави». СПТН згуртовує 
трудящих, усі патріотичні сили 
країни на боротьбу проти імперіа¬ 
лізму, расизму, за справжню екон. 
незалежність і соціальний прогрес. 
У своїй діяльності орієнтується 
насамперед на робітн. клас. Уряд 
Нігерії відмовився зареєструвати 
СПТН як політ, партію і надав їй 
статус «політичної асоціації», що 
обмежує її права. Голова ЦК 
СПТН — Чіака Анозіє (з 1978), 
ген. секретар ЦК — Ібідапо Фато- 
гун (з 1978). Друк, орган — журн. 
«Нью херайзн» («Новий горизонт»). 

М. Д. Несун. 
СОЦІАЛІСТЙЧНА ПАРТІЯ ЯПО¬ 
НІЇ (СПЯ). Засн. 1945 шляхом 
об’єднання різних довоєнних с.-д. 
партій і груп. Входить до Соціаліс¬ 
тичного Інтернаціоналу. Спира¬ 
ється на частину робітників і серед, 
верств населення. Осн. її опорою в 
політ, діяльності є профспілки, 
гол. чин. Генеральна рада проф¬ 
спілок. У 1947—48 разом з бурж. 
партіями брала участь в уряді. 
Програма СПЯ проголошує метою 
партії здійснення соціалістичної 
революції «мирним, демократич¬ 
ним шляхом» через завоювання 
абсолютної більшості в парламен¬ 
ті. В 1970 проголосила концепцію 
створення антимонополістичного 
фронту і утворення нар. коаліцій¬ 
ного уряду опозиційних партій 
на чолі з СПЯ, який би захищав 
демократію і конституцію, боров¬ 
ся проти монополій і влади лібе¬ 
ральних демократів, за підви¬ 
щення життєвого рівня народу і 
нейтралітет Японії в зовн. політиці, 
виступав за заборону ядерної зброї 
і мирне співіснування д-в з різ¬ 
ним сусп. ладом. У ході масової 
боротьби, а також у парламенті 
СПЯ періодично проводить спільні 
дії з Комуністичною партією 
Японії. Має регулярні парт, зв’яз¬ 
ки з КПРС. СПЯ є осн. опозицій¬ 
ною партією в парламенті. Найви¬ 
щий орган СПЯ — щорічний з’їзд, 
який обирає ЦК. Повсякденною 
роботою керує Центр, виконавчий 
к-т. Голова СПЯ — І. Асуката. 
ЦО — газ. «Сякай сімпо» («Но¬ 
вини всесвіту»), теоретичний — 
журн. «Геккан сякайто» («Щомі¬ 
сячник соціалістичної партії»). 

Ю. /. Патлажан. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА РЕВОЛІ&ЦІЯ, 
Пролетарська революція — найви¬ 
щий тип революції соціальної, 
докорінний переворот у системі 
суспільних відносин, внаслідок 
якого відбувається перехід від ка¬ 
піталізму до соціалізму. С. р. 
здійснює докорінні соціально-екон. 
і політ, перетворення — від взят¬ 
тя влади робітничим класом і зла¬ 
му старої держ. машини до ство¬ 
рення соціалістичної держави і 
розвитку соціалістичної демокра¬ 
тії, здійснення соціалістичної ін- 
дустр іал і заці ї, колект ивізаці і 
сільського господарства й куль¬ 
турної революції. Робітн. класові 
для здійснення С. р. й розв’язання 
її осн. завдань необхідно повалити 
панування буржуазії й придушити 
її опір, а для цього йому необхідно, 
насамперед, встановити диктатуру 
пролетаріату. Тому осн. питанням 
С. р. є питання про політ, владу. 
На відміну від буржуазної рево¬ 
люції, що лише ліквідує застарілу 
політ, владу й замінює феод, фор¬ 

му експлуатації капіталістичною, 
С. р. визволяє трудящих від усіх 
видів гноблення. Взірцем С. р. є 
Велика Жовтнева соціалістична 
революція 1917. Об’єктивна необ¬ 
хідність і неминучість С. р. випли¬ 
вають з внутр. суперечностей капі¬ 
талізму, який на стадії імперіаліз¬ 
му породжує необхідні передумови 
для її здійснення. Екон. основою 
С. р. є загострення до конфлікту 
осн. суперечності капіталізму — 
між сусп. характером виробництва 
і приватнокапіталістичною формою 
привласнення. Ця суперечність ви¬ 
являється в непримиренному кла¬ 
совому антагонізмі між робітн. 
класом і буржуазією, який стає 
соціально-класовою основою С. р. 
Ідеологічною основою С. р. є не¬ 
примиренність бурж. і нролет. 
ідеологій. Гегемоном С. р. є ро¬ 
бітн. клас. С. р. в різних країнах 
властиві заг. закономірності: ке¬ 
рівництво трудящими масами з бо¬ 
ку робітничого класу, очолюваного 
його авангардом — марксистсько- 
ленінською партією; встановлення 
диктатури пролетаріату в тій чи ін. 
формі; союз робітничого класу і 
селянства при політ, керівництві 
ним з боку робітн. класу, ліквіда¬ 
ція капіталістичної власності і 
встановлення сусп. власності на 
осн. засоби виробництва, утвер¬ 
дження соціалістичних виробни¬ 
чих відносин. До заг. закономір¬ 
ностей належать поступове соціа¬ 
лістичне перетворення сільс. г-ва, 
планомірний розвиток нар. г-ва, 
спрямований на побудову соціа¬ 
лізму й комунізму, на підвищення 
життєвого рівня трудящих. Необ¬ 
хідними умовами є також вихо¬ 
вання нової інтелігенції, відданої 
ідеалам робітн. класу, ліквідація 
нац. гноблення і встановлення рів¬ 
ноправності та братерської друж¬ 
би між народами; захист завоювань 
соціалізму від зовн. і внутр. воро¬ 
гів, солідарність робітн. класу 
даної країни з робітн. класом ін. 
країн — пролетарський інтернаці¬ 
оналізм. Спільність у головному— 
в переході народів до соціалізму 
— не виключає необхідності вра¬ 
хування нац. особливостей і своє¬ 
рідності С. р. в кожній окремій 
країні. Правильне марксистське 
розв’язання проблеми співвідно¬ 
шення загального і специфічного в 
переході народів до соціалізму дає 
комуністичним партіям змогу ви¬ 
робити стратегію і тактику, що 
забезпечують перемогу С. р. Закон 
нерівномірності екон. і політ, роз¬ 
витку капіталізму веде до виник¬ 
нення слабких ланок у ланцюгу 
імперіалізму, що створює можли¬ 
вість перемоги С. р. в одній, окремо 
взятій, країні. Тому перехідний пе¬ 
ріод від капіталізму до соціалізму 
в світовому масштабі становить 
цілу істор. епоху, початок якій по¬ 
клала Велика Жовтн. соціалістична 
революція. Залежно від конкретно- 
істор. умов, гостроти класових су¬ 
перечностей і співвідношення кла¬ 
сових сил усередині країни й на 
міжнар. арені форми С. р. можуть 
бути мирними й немирними. Мир¬ 
на або немирна форма С. р. зале¬ 
жить гол. чин. від ступеня опору 
буржуазії. В ході С. р. внаслідок 
багатоманітності її форм, склад¬ 
ності обстановки робітн. клас пови¬ 
нен володіти всіма формами бо- 
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ротьби 1 бути готовим до швидкої 
зміни їх (див. Ленін в. І. Повне 
зібр. тв., т. 41, с. 76). Боротьба 
робітн. класу за соціалізм пере¬ 
плітається з ін. багатоманітними 
за змістом і характером революц. 
рухами (див. Світовий револю¬ 
ційний процес, Національно-виз¬ 
вольна революція). Виникнення 
світової системи соціалізму, яка 
є гол. революц. силою сучасності, 
посилення її впливу на хід істор. 
розвитку сприяє прискоренню кра¬ 
ху капіталістичної системи, назрі¬ 
ванню соціалістичних революцій і 
зумовлює можливість переходу 
окремих країн до соціалізму, ми¬ 
наючи стадію капіталізму. Основи 
теорії С. р. заклали К. Маркс і 
Ф. Енгельс, які довели, що С. р.— 
закономірний наслідок розвитку 
суспільства, обгрунтували всесвіт- 
ньо-істор. місію пролетаріату, не¬ 
обхідність зламу оурж. держ. ма¬ 
шини і встановлення диктатури 
пролетаріату. В. І. Ленін збагатив 
теорію С. р. положеннями про пе¬ 
ремогу соціалізму спочатку в одній 
або в кількох країнах, про неми¬ 
нучість мирного співіснування кра¬ 
їн з різним соціальним ладом, про 
гегемонію пролетаріату в буржу¬ 
азно-демократичній революції та 
п переростання в С. р. тощо. На су- 
час. етапі КПРС та ін. комуністич¬ 
ні партії, розвиваючи марксист¬ 
сько-ленінську теорію С. р., ді¬ 
йшли ряду нових висновків, зокре¬ 
ма: про заг. закономірності рево¬ 
люц. переходу від капіталізму до 
соціалізму і специфічні форми 
їхнього прояву в кожній країні; 
про можливість некапіталістич- 
ного шляху розвитку відсталих 
країн і створення д-в нар. демокра¬ 
тії, про можливість перехідних 
ступенів у боротьбі за соціалістич¬ 
не перетворення суспільства; про 
об’єднання всіх демократичних ру¬ 
хів у єдиний антиімперіалістичний 
потік та ін. Питання про С. р. є 
одним з центральних у боротьбі 
марксистсько-ленінських партій 
проти бурж. ідеології й усіх форм 
опортунізму і ревізіонізму, які 
заперечують корінні принципи тео¬ 
рії С. р.— диктатуру пролетаріа¬ 
ту, злам бурж. держ. машини, 
керівну роль марксистсько-ленін¬ 
ських партій (праві опортуністи), 
нехтують творчим характером мар- 
ксизму-ленінізму, стаючи на шлях 
сектантства в робітничому русі, 
підривають курс на широкий союз 
демократичних сил, відкидають пе¬ 
рехідні етапи, абсолютизують зна¬ 
чення збройної форми боротьби, 
принижують роль творчих завдань 
у С. р.-тощо (-«ліві» опортуністи). 
Марксистсько-ленінські партії, 
творчо розвиваючи теорію С. р., 
дають рішучу відсіч бурж. та опор¬ 
туністичним викривленням ленін¬ 
ської теорії соціалістичної рево¬ 
люції. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Про со¬ 
ціалістичну революцію. К., 1976; 
Ленін В. І. Про соціалістичну револю¬ 
цію, т. 1—2. К._,_1977; Програма Кому¬ 
ністичної партії Радянського Союзу. 
К., 1977; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; 50 років Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. 
Тези ЦК КПРС. К.. 1967; _Про .60-у 
річницю Великої Жовтневої соціалі¬ 
стичної революції. Постанова ЦК 
КПРС від 31 січня 1977 року. К., 
1977; Програмні документи боротьби 
за мир, демократію і соціалізм. К., 

1961; Ленинская теория социалисти- 
ческой революции и современность. 
М., 1972; Красин Ю. А. Теория со- 
циалистической революции. Ленинское 
наследие и современность. М., 1977. 

А. В. Кудрицький. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА РЕКОНСТ¬ 
РУКЦІЯ народного господарства 
— докорінна перебудова всіх га¬ 
лузей народного господарства на 
базі масового впровадження нової 
техніки. В СРСР С. р. почалася в 
роки першої п’ятирічки (1929—32) 
1 завершилася в кінці другої п’яти¬ 
річки (1933—37). Початок рекон¬ 
струкції нар. г-ва був пов’язаний із 
створенням певних передумов — 
здійсненням індустріалізації краї¬ 
ни, колективізацією сільського 
господарства. С. р. передбачала 
проведення глибоких змін у струк¬ 
турі нар. г-ва і перш за все .зшль- 
шення питомої ваги галузей, що 
виробляють сучас. знаряддя ви¬ 
роби. Створення всебічно розвину¬ 
того машинобудування дало мож¬ 
ливість оснастити новою технікою 
не тільки всі галузі соціалістичної 
промисловості, а й транспорт, буді¬ 
вництво, с. г. Це стало матеріально- 
тех. основою неухильного зростання 
продуктивності праці. Рекон¬ 
струкція с. г. мала виняткове зна¬ 
чення для перемоги соціалізму в 
аграрному секторі економіки. Зав¬ 
дяки С. р. було створено матері¬ 
ально-технічну базу соціалізму. 
Рад. Союз перетворився на одну з 
найрозвинутіших країн світу з 
могутньою соціалістичною індуст¬ 
рією і великим механізованим 
колективним с. г. Соціалістична 
власність стала неподільно панів¬ 
ною. На поч. 1937 держ. і кооп.- 
колг. власність охоплювала 98,7% 
усіх виробничих фондів. Соціаліс¬ 
тичні пром. підприємства виробля¬ 
ли 99,8% валової продукції пром- 
сті. У валовій продукції с. г. пито¬ 
ма вага соціалістич. сектора ста¬ 
новила 98,5%. Понад 80% усієї 
продукції 1937 було одержано на 
нових або реконструйованих на 
базі передової техніки підприємст¬ 
вах. Рад. Союз за вироби, пром. 
продукції посів 2-е місце в світі. 
На Україні С. р. здійснювалася в 
тісному зв’язку з С. р. нар. г-ва 
всіх братніх республік СРСР. 
Лише за 1929—32 в УРСР було 
збудовано бл. 400, а 1933—37 
— 1000 великих пром. підпри¬ 
ємств. У 1940 пром-сть УРСР дала 
за рік удвоє більше продукції, 
ніж пром-сть кол. царської Росії. 
Валова продукція с. г. зросла в 
1,6 раза. Комуністична партія про¬ 
вела велику роботу по мсюілізації 
трудящих на оволодіння технікою. 
Вирішальним стало гасло: чТехні- 
ка в період реконструкції вирішує 
все». Було організовано навчання 
робітників на підприємствах без 
відриву від вироби., зміцнено шко¬ 
ли ФЗН. Різко збільшилась кіль¬ 
кість вузів і середніх тех. навчаль¬ 
них закладів. Зросла частка ква¬ 
ліфікованих робітників у проми¬ 
словості, механізаторів — ус. г., 
спеціалістів — у всьому нар. г-ві. 
Відбулися докорінні зміни в сусп. 
відносинах. Союз робітничого кла¬ 
су і селянства, як найвищий прин¬ 
цип диктатури пролетаріату, 
переріс у дружбу цих класів. Скла¬ 
лася морально-політ. єдність су¬ 
спільства. Внаслідок С. р. було 

створено екон. і соціальні основи 
соціалізму, соціалізм здобув повну 
перемогу, що і закріпила Консти¬ 
туція СРСР (1936) і Конституція 
УРСР (1937). 
З часу С. р. набагато зросли по¬ 
тенціал економічний і потенціал 
науково-технічний СРСР. Важли¬ 
вою особливістю радянської еко¬ 
номіки в умовах розвинутого соціа¬ 
лістичного суспільства є органічне 
з’єднання досягнень науково-тех¬ 
нічної революції з перевагами со¬ 
ціалістичної системи господарства. 
С. р., що передбачає не тільки 
оснащення новою технікою всіх 
галузей економіки, а й перебудову 
структури нар. г-ва відповідно до 
осн. мети нового сусп.-екон. ладу, 
є обов’язковою для всіх країн у 
перехідний період від капіталізму 
до соціалізму. Досвід проведення 
С. р. нар. г-ва СРСР має важ¬ 
ливе міжнародне значення. 

В. О. Литвицький. 

СОЦІАЛІСТЙЧНА СИСТЕМА 
СВІТОВбГО ГОСПОДАРСТВА — 
див. Світова система соціалістич¬ 
ного господарства. 
СОЦІАЛІСТЙЧНА СПІВДРУЖ¬ 
НІСТЬ — добровільне об’єднання 
рівноправних, суверенних і неза¬ 
лежних держав, що будують соціа¬ 
лізм і комунізм. С. с.— союз ново¬ 
го типу. Для країн С. с. характер¬ 
ні високий рівень інтернаціональ¬ 
ного згуртування в усіх сферах 
суспільно-політ. і соціально-екон. 
розвитку, відносини товариства, 
рівноправності і взаємодопомоги. 
Політ, основу С. с. становить не¬ 
порушна єдність їхніх марксистсь¬ 
ко-ленінських партій, які спільно 
розробляють принципові проблеми 
будівництва нового ладу. Мате¬ 
ріальною основою С. с. є світова 
система соціалістичного госпо¬ 
дарства. Країни С. с. мають одно¬ 
типну екон. основу — сусп. влас¬ 
ність на засоби вироби., єдину ідео¬ 
логію — марксизм-ленінізм, єдину 
велику мету — побудову комуніз¬ 
му. С. с.— найважливіший фактор 
міжнар. життя, найбільш надійна 
опора сил свободи й прогресу на 
земній кулі, гол. революційна си¬ 
ла нашої епохи. Як істор. явише 
С. с. перебуває в процесі розвитку. 
Поглиблюється союз братніх країн, 
все більше розширюються і по¬ 
глиблюються їхні зв’язки, удоско¬ 
налюється взаємодія в усіх сферах 
внутрішньої і зовн. політики. 
Живого, плодотворного характеру 
набуло співробітництво між держ. 
органами, громад, орг-ціями, ви¬ 
робничими колективами. 
Нормою стали духовне спілкуван¬ 
ня, тісні зв’язки в галузі ідеології 
і культури. Все це дає змогу все 
повніше використовувати переваги 
соціалізму в нац. й інтернаціональ¬ 
ному масштабах. Вищого ступеня 
досягли народногосп. зв’язки, еко¬ 
номічне співробітництво соціаліс¬ 
тичних країн, динамічно відбу¬ 
вається процес дальшого поглиб¬ 
лення соціалістичної економічної 
інтеграції країн — членів Ради 
Економічної Взаємодопомоги. На 
сучас. етапі координація народно¬ 
госп. планів як форма співробіт¬ 
ництва країн С. с. доповнюсться 
погодженням економічної політики 
в цілому, на порядок денний став¬ 
ляться питання зближення струк¬ 
тур госп. механізмів. Однією з 
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форм співробітництва країн С. с. 
є координація зовнішньополіт. ді¬ 
яльності. В практику відносин кра¬ 
їн С. с. увійшли зустрічі керівни¬ 
ків комуністичних і робітн. партій 
братніх країн, регулярний обмін 
партійно-державними делегаціями, 
проведення нарад секретарів ЦК 
з різних питань. Інтересам ми¬ 
ру і соціалізму, свободи і неза¬ 
лежності народів, прогресу людства 
служить Організація Варшавсько¬ 
го Договору, її Політичний кон¬ 
сультативний комітет, Комітет мі¬ 
ністрів закордонних справ. Комі¬ 
тет міністрів оборони. С. с. досягла 
значного прогресу в справі утвер¬ 
дження принципів мирного спів¬ 
існування д-в протилежних систем, 
в йротьбі за розрядку міжнарод¬ 
ної напруженості. Нового змісту 
набули зв’язки з країнами, гцр 
розвиваються. Пропозиції Полі¬ 
тичного консультативного коміте¬ 
ту покладено в основу важливих 
рішень ООН, загальноєвропей¬ 
ської наради 1975, її Заключного 
акта. 
Практика С. с. довела, що шлях 
до соціалізму, його риси визначені 
загальними закономірностями по¬ 
будови соціалізму. Ці закономір¬ 
ності виявляються в різних фор¬ 
мах відповідно до конкретних 
істор. умов, нац. особливостей. 
Зростання екон. потенціалу країн 
соціалізму, їхні досягнення в со¬ 
ціальній галузі, в науці і культурі 
привели до новцх успіхів в еконо¬ 
мічному змаганні двох світових 
систем, до розвитку ін. складових 
частин сучас. революційного про¬ 
цесу — міжнародного комуністич¬ 
ного руху і національно-визвольно¬ 
го руху. Виходячи з принципів 
соціалістичного інтернаціоналізму, 
КПРС приділяє постійну увагу 
зміцненню єдності, розвиткові спів¬ 
робітництва країн С. с., зміцненню 
їхніх спільних міжнародних пози¬ 
цій. Як зазначалося на XXVI з’їзді 
КПРС, разом з країнами С. с. 
СРСР будує 4НОВИЙ, соціалістич¬ 
ний світ, небувалий ще в історії 
тип відносин між державами, по- 
справжньому справедливих, рівно¬ 
правних, братерських» (Матеріали 
XXVI з’їзду КПРС. К., 1981, 
с. 5). Див. Світова система соціа¬ 
лізму. А. П. Румянцев. 

чСОЦІАЛІСТЙЧНА ХАРКІВЩИ¬ 
НА» — газета, орган Харків, обко¬ 
му Компартії України і обл. Ради 
нар. депзггатів. Видається в Хар¬ 
кові 5 раз на тиждень укр. мовою. 
Перший номер вийшов 10 (23).ПІ 
1917 під назвою <Пролетарий>. 
З 2 (15).XI 1917 видавалася під 
назвою <Донецкий пролетарий^. 
З 16. ПІ до кінця червня 1919 Хар¬ 
ків. губком випускав газ. -«Комму- 
нар». З.VI 1920 відновлено вихід 
газети 4Пролетарий». 13.IV 1924 
газету перейменовано на чХарь- 
ковский пролетарий», з 14.III 1930 
вона видається укр. мовою під 
назвою чХарківський пролетар», 
з 6.1 1934 — під тепер, назвою. 
Газету нагороджено орденом Тіуг- 
дового Червоного Прапора (1967). 
СОЦІАЛІСТЙЧНЕ ВІДТВОРЕН¬ 
НЯ — див. Відтворення. 
СОЦІАЛІСТЙЧНЕ державне 
ВИРОБНЙЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
— основна ланка нар. господарства 
СРСР, відносно відокремлена ви¬ 
робничо-господарська одиниця, що 

функціонує на основі загальнонар. 
(державної) власності і держ. нар.- 
госп. плану. З встановленням сусп. 
власності на засоби вироби, ство¬ 
рено новий, соціалістичний тип під¬ 
приємства — колектив трудящих, 
який за допомогою сусп. засобів 
вироби, планомірно здійснює ви- 
робничо-госп. діяльність для задо¬ 
волення потреб усіх членів суспіль¬ 
ства і привласнює частину резуль¬ 
татів вироби. Його діяльність грун¬ 
тується на поєднанні централізова¬ 
ного керівництва з госп. самостій¬ 
ністю та ініціативою (див. Демокра¬ 
тичний централізм). 
За своїм екон. змістом централізо¬ 
ване планування й управління со¬ 
ціалістичним г-вом і його осеред¬ 
ком — соціалістичним підприєм¬ 
ством — відображають вимоги ос¬ 
новного економічного закону соціа¬ 
лізму, планомірного, пропорційно¬ 
го розвитку народного господар¬ 
ства закону, вартості закону 
та ін. екон. законів соціалізму. 
Система сусп. відносин соціаліс¬ 
тичного підприємства поряд з еко¬ 
номічними включає також юрид. 
відносини, в яких відображено й 
закріплено екон. відносини. Соціа¬ 
лістичне підприємство виступає як 
суб’єкт права і як юрид. особа, 
що має юрид. права і виконує 
правообов’язки. Відносини соціа¬ 
лістичного підприємства включа¬ 
ють систему політ, відносин, що 
виявляється в парт, і держ. керів¬ 
ництві діяльністю соціалістичного 
підприємства. Отже, соціалістичне 
підприємство — це не лише екон., 
госп., а й соціально-політ. осередок 
соціалістичного суспільства. Держ. 
соціалістичне підприємство, як пер¬ 
винний виробничий осередок нар. 
г-ва СРСР, грунтується на прин¬ 
ципах держ. соціалістичної влас¬ 
ності. До С. д. в. п. належать 
підприємства пром-сті, буд-ва, 
с. г., транспорту, зв’язку, геолого¬ 
розвідувальні , топографо-геодезич¬ 
ні, торгівлі, громад, харчування, 
комунального г-ва, побутових по¬ 
слуг, постачання і збзггу та ін. 
Осн. завдання та умови діяльності 
С. д. в. п. визначені Положенням 
про соціалістичне держ. виробни¬ 
че підприємство, затвердженим Ра¬ 
дою Міністрів СРСР 4.x 1965. 
С. д. в. п. здійснює випуск по¬ 
трібної суспільству високоякісної 
продукції (виконує за планом ро¬ 
боти або надає послуги). Воно за¬ 
безпечує досягнення в інтересах су¬ 
спільства найбільших результатів 
при найменших затратах трудових, 
матеріальних і фінанс. ресурсів 
на основі використання досягнень 
науки, техніки, передового дос¬ 
віду, систематично вдосконалює, 
поліпшує організацію та умови 
праці. Згідно з Положенням під¬ 
приємство здійснює свою вироб- 
ничо-госп. діяльність під керів¬ 
ництвом вищестоящого органу на 
основі господарського розрахунку. 
Госпрозрахунок застосовують для 
організації роботи не лише під¬ 
приємства в цілому, а й цехів, 
дільниць, господарств та ін. під¬ 
розділів підприємства. Вдоскона¬ 
ленню економічних відносин під¬ 
приємств значно сприяло вті¬ 
лення в життя рішень Березневого 
і Вересневого пленумів ЦК КПРС 
1965 (див. Економічні реформи). 
У постанові ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР -«Про поліпшення 
планування і посилення впливу 
господарського механізму на під¬ 
вищення ефективності виробництва 
і якості роботи» (1979) розроблено 
комплекс заходів щодо дальшого 
піднесення рівня планової роботи 
підприємств (об’єднань). Зокрема, 
посилюється роль перспективних 
планів, екон. важелів і стимулів 
у прискоренні науково-технічного 
прогресу, впроваджуються вдоско¬ 
налені норми й нормативи тощо. 
Новим і принципово важливим 
є положення про дальший розвиток 
госпрозрахунку на основі завдань 
п’ятирічного плану і розроблюва¬ 
них довгострокових еіЛ)н. нормати¬ 
вів. Розроблені нові госпрозрахун¬ 
кові критерії дають змогу точніше 
визначити внесок кожного підпри¬ 
ємства в задоволення сусп. потреб, 
підвищити якість роботи. Розміри 
первинного виробничого осеред¬ 
ку — підприємства не залишаються 
незмінними. Вони розширяються 
внаслідок дальшої концентрації со¬ 
ціалістичного виробництва; створю¬ 
ються великі виробничі одиниці — 
виробничі об'єднання (комбінати) 
і пром. об’єднання. Відповідно до 
зазначеної постанови в сучас. пе¬ 
ріод здійснюється комплекс орга¬ 
нізаційних і екон. заходів шодо 
завершення формування виробни¬ 
чих об’єднань як осн. госпрозра¬ 
хункової ланки пром-сті. Див. та¬ 
кож Управління виробничим об'єд¬ 
нанням {підприємством). 
Літ.: Положение о социалистическом 
государственном производственном 
предприятии. М., 1965; Законодавство 
про соціалістичне державне виробни¬ 
че підприємство. К., 1969; Коммента- 
рий к Положенню о социалистическом 
государственном производственном 
предприятии. М., 1971. 

Н. М. Назаренко. 

СОЦІАЛІСТЙЧНЕ ЗМАГАННЯ 
— суспільні відносини за соціаліз¬ 
му, шо виникають і розвиваються 
на базі соціалістичної власності; 
об’єктивна соціально-екон. законо¬ 
мірність, що відображає соціаліс¬ 
тичний характер праці, відносини 
товариського співробітництва і вза¬ 
ємодопомоги вільних від експлуа¬ 
тації трудящих. С. 3.— жива твор¬ 
чість мас, патріотичний рух, осно¬ 
ваний на високій свідомості та 
ініціативі трудящих, могутній за¬ 
сіб мобілізації їх на перетворення 
в життя планів комуністичного 
буд-ва. Воно допомагає виявляти й 
приводити в дію резерви вироби.,, 
підвищувати ефективність і якість 
робоїи, є дійовим засобом залу¬ 
чення трудящих до управління ви¬ 
роби., виховання комуністичного 
ставлення до праці. С. з.— одна 
з найважливіших складових час¬ 
тин соціалістичного способу жит¬ 
тя. В. І. Ленін розробив вчення 
про С. 3., що було далі розвинуте 
і збагачене КПРС на основі більш 
як піввікового досвіду соціалістич¬ 
ного і комуністичного буд-ва. 
В. І. Леніну належить класичне ви¬ 
значення С. 3. -«Соціалізм,— писав 
він,— не тільки не гасить змаган¬ 
ня, а, навпаки, вперше створює 
можливість застосувати його дійс¬ 
но широко, ДІЙСНО в масо¬ 
вому розмірі, залучити дійсно 
більшість трудящих на арену такої 
роботи, де вони можуть проявити 
себе, розгорнути свої здібності, 
виявити таланти, яких в народі — 



непочате джерело і які капіта¬ 
лізм м’яв, давив, душив тисячами 
і мільйонами» (Повне зібр. тв., 
т. 35, с. 189). Ідею організації С. з., 
осн. його риси і принципи розро¬ 
бив В. І. Ленін у працях -«Як орга¬ 
нізувати змагання?», чЧергові зав¬ 
дання Радянської влади», чВели¬ 
кий почин» та ін. Осн. принципи 
С. 3.: гласність, порівнянність 
результатів, можливість практич¬ 
ного повторення передового досві¬ 
ду, матеріальне й моральне стиму¬ 
лювання високопродуктивної пра¬ 
ці, товариська взаємодопомога. В 
ході будівництва соціалізму в 
СРСР постійно розвивалися і вдос¬ 
коналювалися форми С. 3. і керів¬ 
ництва ним з боку Комуністичної 
партії, профспілкових і комсомоль¬ 
ських організацій. 
З перших же днів встановлення 
Рад. влади передові робітники 
почали проявляти ініціативу щодо 
налагодження вироби., підвищення 
продуктивності праці, збереження 
нар. добра. Початок С. з. поклали 
комуністичні суботники (1919). 
IX з’їзд РКП(б), що відбувся 
1920, в резолюції чПро чергові 
завдання господарського будівниц¬ 
тва» виділив особливий розділ 
«Трудове змагання». З’їзд вказав, 
що змагання є могутньою силою 
підвищення продуктивності праці. 
Новий етап С. 3. пов’язаний із 
здійсненням курсу партії на соціа¬ 
лістичну індустріалізацію (див. 
Ударництво). В травні 1929 ЦК 
ВКП(6) прийняв постанову чПро 
соціалістичне змагання фабрик і 
заводів», яка відіграла велику 
роль у поліпшенні керівництва зма¬ 
ганням з боку партійних організа¬ 
цій і профспілок. В грудні 1929 у 
Москві відбувся Перший Всесоюз¬ 
ний з'їзд ударних бригад. У червні 
1930 робітники з-ду ім. К. Маркса 
виступили з ініціативою висунен¬ 
ня зустрічних техпромфінпланів. 
Ідея зустрічних планів дістала 
підтримку ЦК ВКП(б). Зустрічне 
планування стало однією з найді- 
йовіших форм боротьби робітн. кла¬ 
су за виконання і перевиконання 
планів, за використання резервів 
вироби, і економію. На поч. 1931 
виник рух госпрозрахункових бри¬ 
гад. С. 3., що зародилося в надрах 
робітн. класу, перекинулося і в 
село, сприяючи його соціалістичній 
реконструкції, вихованню в соціа¬ 
лістичному дусі селянських мас. 
Колгоспники, працівники МТС 
створювали ударні ланки і брига¬ 
ди, які добивалися високої врожай¬ 
ності полів, високої продуктивності 
с.-г. машин. У лютому 1933 і в 
лютому 1935 в Москві відбулися 
1-й і 2-й Всесоюзні з’їзди колгосп- 
ників-ударників. Наймасовішим 
рухом трудящих і однією з най¬ 
важливіших форм С. 3. у довоєн¬ 
ний період був стахановський рух. 
С. 3.—одна з ^вирішальних сил, 
що забезпечили ^перемогу соціаліз¬ 
му в СРСР. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 С. 3. розгорнулося під 
гаслом чВсе для фронту, все для 
перемогиі». Виникли форми С. 3., 
що давали змогу з меншою кіль¬ 
кістю працівників випускати біль¬ 
ше продукції (рух двохсотенни- 
ків, тисячників, багатоверстатни¬ 
ків, сумісників професій, комсо¬ 
мольсько-молодіжних і фронто¬ 

вих бригад). С. 3. відіграло ве¬ 
личезну роль у забезпеченні пере¬ 
моги над ворогом. Особливістю 
С. 3. в умовах післявоєнної відбу¬ 
дови і розвитку нар. г-ва був рух 
за високопродуктивну колективну 
працю бригад, цехів, з-дів, кол¬ 
госпів, радгоспів. Все ширшими 
ставали участь у С. з. виробничо- 
тех. інтелігенції, раціоналізатор¬ 
ський рух, змагання за поліпшення 
якісних показників роботи. В кін. 
50-х рр. виникла нова форма 
С. 3.— рух за комуністичне став¬ 
лення до праці. Наслідком само¬ 
відданої праці трудівників було 
успішне виконання післявоєнних 
п’ятирічок. 
Розвиток С. 3., вдосконалення його 
організації відіграють важливу 
роль у перетворенні в життя еконо¬ 
мічної стратегії КПРС в умовах 
розвинутого соціалізму. В діяль¬ 
ності по розгортанню С. з., вдоско¬ 
наленню його організації партія 
спирається на багату теор. спад¬ 
щину В. І. Леніна, творчо розви¬ 
ваючи її відповідно до особливос¬ 
тей сучас. етапу розвитку суспіль¬ 
ства. Розв’язання поставлених 
XXIV—XXVI з’їздами КПРС зав¬ 
дань — розвиток і використання 
якісних факторів екон. зростання, 
підвищення ефективності вироби., 
переведення економіки на інтенсив¬ 
ний шлях розвитку на основі при¬ 
скорення науково-технічного прог¬ 
ресу і впровадження його резуль¬ 
татів у вироби.— передбачає даль¬ 
ший розвиток С. 3., соціальної 
активності усіх працівників, ви¬ 
явлення і використання резервів 
підвищення продуктивності праці 
на кожному робочому місці. Зрос¬ 
тання ролі С. 3. пов’язане не тіль¬ 
ки із здійсненням екон. стратегії 
КПРС, а й великою мірою із со¬ 
ціальною політикою партії. Зрос¬ 
тання доходів і добробуту народу, 
якісне вдосконалення соціалістич¬ 
ного способу життя висувають на 
перший план такі фактори, як 
місце людини в трудовому колек¬ 
тиві, участь у розв’язанні питань 
розвитку свого підрозділу і всього 
г-ва, участь працівника в управлін¬ 
ні всім сусп. життям. С. 3. має 
глибокий вплив на сусп.-політ, 
життя країни, на її моральну атмо¬ 
сферу. Розвиток С. 3. передбачає 
здійснення системи заходів мораль¬ 
ного і матеріального заохочення в 
їх органічній єдності. Рішеннями 
Партії і Уряду запроваджено орде¬ 
ни, медалі і знаки: для робітників, 
інженерно-тех. працівників і служ¬ 
бовців — Трудової Слави орден 1, 
2 і 3-го ступенів, медалі -«За тру¬ 
дову доблесть» і -«Ветеран праці», 
знаки для переможців С. з. рес¬ 
публік (зокрема в УРСР —-«Пе¬ 
реможець соціалістичного змаган¬ 
ня Української РСР»), -«Ударник 
одинадцятої п’ятирічки»; для 
колективів підприємств, орг-цій 
— перехідні Червоні прапори ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ з диплома¬ 
ми і грош. преміями, пам’ятний 
знак ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
<3а. високу ефективність і якість 
роботи в одинадцятій п’ятирічці». 
Запроваджено Всесоюзну і Рес¬ 
публіканську Дошки пошани; 25 
Державних премій СРСР, що 
присуджуються за видатні досяг¬ 

нення в праці і наук.-тех. твор¬ 
чості передовикам С. з.— робіт¬ 
никам, колгоспникам, інженерно- 
тех. працівникам і спеціалістам. 
В 1974 в УРСР запроваджено 
Держ. премії УРСР для передо¬ 
виків С. 3. за видатні досягнен¬ 
ня у праці. 
В умовах науково-технічної рево¬ 
люції виникли різні форми й ме¬ 
тоди вивчення і розповсюдження 
досвіду передовиків, новаторів і 
передових колективів. Це насам¬ 
перед школи комуністичної праці, 
заводські, міжзаводські, республі¬ 
канські, районні, обласні школи 
передового досвіду; громад, ін-ти 
передових методів праці, народ¬ 
ні ун-ти тех. прогресу, шефства 
досвідчених кадрових робітників, 
передовиків і новаторів над від¬ 
стаючими робітниками і новачками, 
які прийшли вперше на вироби., 
конкурси майстерності. 
Особливістю С. 3. в умовах розви¬ 
нутого соціалізму є посилення його 
зв’язку з плануванням народного 
господарства. Виробничі об’єднан¬ 
ня (підприємства) і орг-ції на осно¬ 
ві розгортання С. з. і використання 
внутрігосп. резервів розробляють 
зустрічні плани, що перевищують 
завдання п’ятирічного плану, вста¬ 
новлені на відповідний рік. Напря¬ 
ми розгортання С. з. на сучас. 
етапі розроблено в постановах ЦК 
КПРС -«Про Всесоюзне соціалістич¬ 
не змагання за успішне виконання і 
перевиконання завдань одинадця¬ 
тої п’ятирічки» (1981), -«Про 60-у 
річницю утворення Союзу Радянсь¬ 
ких Соціалістичних Республік» 
(1981). В них поставлені завдання 
підвищувати рівень всієї організа¬ 
ції С. 3., розвивати його в тісному 
зв’язку з роботою по вдоскона¬ 
ленню господарського механізму, 
створювати в кожному трудовому 
колективі обстановку дійсно твор¬ 
чого пошуку, трудової змагальнос¬ 
ті і товариської взаємодопомоги, 
високої відповідальності за дору¬ 
чену справу, непримиренності до 
недоліків, порушень трудової і ви¬ 
робничої дисципліни. Зусилля тру¬ 
дових колективів, усіх працівників 
зосереджуються на прискоренні 
зростання продуктивності праці, 
підвищенні якості продукції, еко¬ 
номії сировини, матеріалів, палива 
й електроенергії, кращому викори¬ 
станні осн. фондів, безумовному 
виконанні планів поставок продук¬ 
ції у визначені строки і встанов¬ 
леній номенклатурі. 
Велика увага звертається на під¬ 
тримання і поширення ініціативи 
робітників і колгоспників щодо 
розробки зустрічних планів, впро¬ 
вадження технічно обгрунтова¬ 
них норм праці, бригадного госп¬ 
розрахунку, особистих рахунків 
бережливості і якості, виконання 
обсягів роботи з меншою кількістю 
персоналу. Розвиваються різні 
форми змагання і творчого спів¬ 
робітництва пром. підприємств з 
н.-д., проектно-конструкторськими 
і технологічними орг-ціями. Осн. 
з них — укладення договорів на 
створення нових виробів з тех.- 
екон. параметрами, що перевищу¬ 
ють рівень світових аналогів, впро¬ 
вадження передової технології та 
нових матеріалів. Особливого зна¬ 
чення набуває поліпшення органі¬ 
зації і підвищення дієвості С. 3. в 
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г^піііллігтмимр ® галузях агропромис- ОСО-2. Більшість делегатів 1б-го і відкрив нову епоху в худож. 
СиціА/іІСТИЧНЕ лового комплексу з метою реалі- конгресу С. і. (1983) висловилася розвитку людства. Найгол. рисою 
НАГРОМАДЖЕННЯ заціі Продовольчої програми СРСР за вжиття конкретних заходів з ме- С. р. від початку його виникнення 

на період до 1990 року. Широке тою запобігання ядерній війні, є принцип комуністичної партій- 
розгортання С. з. на етапі, коли Всупереч антикомуністичним на- ності л-ри й мистецтва, сформу- 
Рад. країна вийшла на передові становам правих лідерів С. і., льований В. І. Леніним (див. Пар- 
рубежі соціально-екон. прогресу, деякі соціалістичні партії стають тійність). У принципі партійності 
дає можливість партії і народу ус- на шлях співробітництва з кому- виявляється новий, виший рівень 
пішно розв’язувати завдання щодо ністами. XXVI з’їзд КПРС від- народності мистецтва. 
створення матеріально-тех. бази значив, що набули дальшого роз- Зародження методу С. р. пов’яза- 
комунізму, дальшого підвищення витку зв’язки з соціалістичними не з появою на істор. арені робітн. 
добробуту трудящих, виховання но- і с.-д. партіями ряду країн в питан- класу, виникнейням його ідеоло- 
вої людини. С. 3. широко розвину- нях боротьби за відвернення війни гії — марксизму-ленінізму, почат- 
лося в ін. соціалістичних країнах, і зміцнення миру. Найвишим ор- ком свідомої боротьби за революц. 
де поряд з успішним використай- ганом С. і. є конгрес, що скликаєть- перетворення сусп. життя. Парост- 
ням досвіду трудящих СРСР вини- ся раз на 2—З роки. Керівництво ки пролет. мистецтва існували 
кають своєрідні форми, що відпо- між конгресами здійснює Бюро вже в середині 19 ст. (поезія чар- 
відають істор. особливостям і кон- С. і., поточну роботу — Секрета- тистського руху в Англії, л-ра Па- 
кретним умовам кожної країни, ріат. Президент С. і.— В. Брандт ризької комуни, чІнтернаціонал» 

Г. Г. Романчук. (ФРН), ген. секретар — П. Війна- Е. Потьє — у Франції та ін.). Як 
СОЦІАЛІСТИЧНЕ НАГРОМА- нен (Фінляншя). Б. М. Забарно, худож. метод С. р. виник у Росії 
ДЖЕННЯ — характерний для со- СОЦІАЛІСТИЧНИМ ІНТЕРНА- на поч. 20 ст. у творчості М. Горь- 
ціалістичного розширеного відтво- ЦЮНАЛ МбЛОДІ (СІМ) — між- кого. Після перемоги Великого 
ре««я планомірний процес викорис- нар. молодіжна орг-ція. Створений Жовтня почався новий етап у роз- 
тання частини національного дохо- 1907 на Міжнар. конференції со- витку С. р. Становлення мистецт¬ 
ві/ (див. Фонд нагромадження) для ціалістичних спілок молоді в Штут- ва С. р. відбувалося в боротьбі 
безперервного розширення обсягів гарті при активній участі К. Ліб- за глибоке конкретне художнє 
та вдосконалення виробництва кнехта. На 1912 СІМ об’єднував втілення нової дійсності й нових 
шляхом приросту основних вироб- молодіжні орг-ції 17 країн (бл. духовних якостей рад. людини, 
ничих фондів і матеріальних обо- 170 тис. чол.). Під час 1-ї світ, утвердження віри в перемогу ко- 
ротних засобів, утворення резер- війни 1914—18 більшість цих орг- муністичних ідей. У рад. л-рі й 
вів і страхових запасів та збіль- цій всупереч правому керівництву мистецтві С. р. утвердився завдяки 
шення фондів у невиробничій сфе- Сім зайняло інтернаціоналістські пошукам діячами літератури і 
рі. Нагромадження забезпечує ста- позиції, зокрема, Бернська між- мистецтва нових художніх засобів, 
лі й високі темпи зростання сусп. нар. соціалістична конференція мо- здатних яскраво відобразити істо- 
виробн., прискорення клг/ісово-7Ие:г- лоді 1915 виступила з протестом ричну і соціальну правду життя, 
нічного прогресу, створює матері- проти війни. Представники лівого шляхів максимального вираження 
альні передумови для побудови крила СІМ були серед засновників своєї творчої особистості, вихова- 
.матеріально-технічної бази кому- Комуністичного Інтернаціоналу ної в дусі комуністичної ідейності, 
шзлг/ та піднесення матеріального Молоді (1919), після створення У становленні рад. л-ри та мистецт- 
добробуту всіх членів суспільства, якого СІМ розпався. В 1923 праві і ва на позиціях С. р. велику роль 
С. н. здійснюється в основному за центристські елементи спілок мо- відіграли постанови ЦК РКП(б) 
рахунок додаткового продукту; лоді ряду зх.-європ. країн на «Про політику партії в галузі 
виступає в грош. і натурально- конференції в Гамбурзі відно- художньої літератури» (1925) та 
речовій формах. Див. також Соціа- вили СІМ, що примкнув до Со- ЦК ВКП(б) «Про перебудову лі- 
лістичного нагромадження закон, ціалістичного робітничого інтер- тературно-художніх організацій» 

В. ^О. Сизоненко. націоналу. В роки 2-ї світ, війни (1932), а також ухвали 1-го з’їзду 
СОЦІАЛІСТИЧНИЙ ІНТЕРНА- 1939—45 СІМ^припинив діяльність, рад. письменників (1934), який 
ЦЮНАЛ, Соцінтерн — міжнар. СОЦІАЛІСТЙЧНИЙ ІНТЕРНА- остаточно сформулював і затвер- 
об’єднання соціалістичних і с.-д. ЦІОНАЛГЗМ — якісно вищий ща- див Статутом Спілки письменни- 
партій ^сапіталістичних країн, бель пролетарського інтернаціона- ків осн. ідейно-естетичні принципи 
Утворений 1951 на основі Коміско лізму у взаємовідносинах соціаліс- й саме визначення методу С. р. 
(міжнар. соціалістичний консуль- тичних націй і народностей як у Цей метод є історично відкритою 
тативний комітет, створений 1947). межах кожної соціалістичної дер- естетичною системою, яка забезпе- 
Об’єднує 76 партій і організацій жави, так і між країнами соціаліс- чує широкий простір для худож. 
(кін. 1981). До С. і. примикають тичної співдружності. пошуків, відображення митцем 
як асоційовані члени ряд між- СОЦІАЛІСТИЧНИЙ ПАТРІО- всього передового в житті, у сусп. 
нар. жіночих, молодіжних орг- ТЙЗМ — любов трудящих соціа- свідомості. Метод С. р. передба- 
цій, під його впливом перебуває лістичних країн до своєї Батьків- чає багатство художніх манер, 
реформістська Міжнародна конфе- щини, їхня відданість соціалістич- стилів, жанрів, широке виявлення 
аерація вільних профспілок. У сво- йому ладові, комуністичним ідеа- своєрідності мови, нац. форми, 
їх програмних документах, зокре- лам, органічно пов’язана з інтер- індивідуальних художньо-твор- 
ма в прийнятій 1980 декларації націоналізмом, з дружбою народів чих особливостей таланту, сприяє 
«Принципи і цілі», С. і. відкрито країн соціалістичної співдружнос- новаторству в усіх галузях твор- 
відмежовується від марксизму-ле- ті\ вища форма патріотизму, чості. 
нінізму, відмовляється від рево- СОЦІАЛ ІСТЙЧНИЙ РЕАЛГЗМ— У кращих творах рад. л-ри й мис- 
люц. боротьби проти капіталізму, новий художній метод, що сфор- тецтва, в усіх видах і жанрах (у 
проголошує реформістську доктри- мувався й утвердився в процесі поезії, прозі, драматургії, музиці, 
ну <демократичного соціалізмурозвитку соціалістичної літерату- театрі, кінематографії, живопису, 
Незважаючи на антикомуністичну, ри й мистецтва, які виникли на скульптурі, графіці) створено ти- 
антирад. спрямованість дій керів- грунті революц. ^ротьби проле- пові образи героїв Великої Жовтн.. 
ництва С. і., в бО-х рр. у його таріату, керованого партією ко- соціалістич. революції, громадян- 
діяльності намітилися позитивні муністів, за знищення капіталізму ської і Великої Вітчизняної воєн, 
зрушення. Конгреси С. і. (1957, і побудову соціалістичного сус- будівників соціалізму й комунізму 
1959, 1966 та ін.) підтримали деякі пільства. Суттю С. р. є історично в СРСР, показано ентузіазм тру- 
пропозиції СРСР про обмеження конкретне зображення дійсності дящих мас, красу їхньої праці, 
виробництва й випробувань ядер- в її революц. розвитку, життєва духовне багатство, боротьбу за 
ної зброї, про створення без’ядер- правда, виражена в худож. обра- мир, переваги рад. способу життя, 
них зон у Європі, про необхідність зах з позицій комуністичного сві- Рад. митці, озброєні передовим 
заг. і повного роззброєння та ін. тогляду. Ідейна цілеспрямованість, творчим методом, відображають 
В 1978 С. і. провів спец, конферен- глибоке знання об’єктивних зако- народження в житті нового, кому- 
цію з питань роззброєння. 15-й номірностей суспільства, відобра- ністичного, світлу перспективу, 
конгрес С. і. (1980) створив Кон- ження життя в світлі ідеалів со- Звідси життєстверджуючий пафос 
сультативну раду С. і. по роззбро- ціалізму визначають зміст і осн. рад. мистецтва, героїчність харак- 
єнню, висловився за продовження художні ішинципи С. р., який уві- терів і образів. Розвиток гумані- 
політики міжнар. розрядки, закли- брав у се^ кращі здобутки всього стичних ідей у дусі ленінізму, ува- 
кав США ратифікувати Договір попереднього світового мистецтва га до загальнолюдських проблем— 
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важлива риса С. р. на новому ета¬ 
пі. Пройняті комуністичною ідей¬ 
ністю, почуттям інтернаціоналізму 
й соціалістичного гуманізму, тво¬ 
ри С. р.’ відіграють важливу роль 
у боротьбі прогрес, сил світу за 
здійснення ідеалів миру, дружби 
народів і соціалізму. 
Утверджується і збагачується л-ра 
й мистецтво С. р. у країнах соціа¬ 
лістичної співдружності, у творь 
чості прогресивних митців капіта¬ 
лістичних країн. 
У рішеннях XXIV, ХХУ та XXVI 
з’їздів партії, у постановах ЦК 
КПРС -«Про літературно-художню 
критику» (1972), «Про роботу з 
творчою молоддю» (1976), «Про 
творчі зв’язки літературно-худож¬ 
ніх журналів з практикою кому¬ 
ністичного будівництва» (1982) на¬ 
голошується на нерозривності зав¬ 
дань л-ри й мистецтва і завдань, 
які стоять перед усім народом у 
його боротьбі за комунізм, на необ¬ 
хідності підвищення ролі л-ри й 
мистецтва С. р. у-.духовному зба¬ 
гаченні народу. 
Літ.: Ленін В. І. Про культуру. К., 
1981; Ленин В. И. О литературе и 
искусстве. М., 1979; Матеріали XXVI 
з’їзду КПРС. К., 1981; Горький М. 
Про літературу. К., 1954; Дзеверін І. 
Про літературно-естетичні погляди 
В. І. Леніна. К., 1981; Социалистичес- 
кий реализм и классическое наследие. 
М., 1960; Социалистический реализм 
в зарубежньїх литературах. М., 1960; 
Социалистический реализм и худо- 
жественное развитие человечества. М., 
1966; Проблеми художественной фор¬ 
ми социалистического реализма, т. 1— 
2. М., 1971; Теорія літератури. К., 
1975; Проблеми социалистического 
реализма. М., 1975; Марков Д. Ф. 
Проблеми теории социалистического 
реализма. М., 1978; Недошивин Г. А. 
Теоретические проблеми современного 
изобразительного искусства. М., 1972; 
Социалистический реализм и совре- 
менний кинопроцесс. М., 1978; Масте- 
ра кинорежиссури о социалистическом 
реализме. М., 1979; Художники социа- 
листической культури. М., 1981; 
Актуальнне проблеми социалистичес¬ 
кого реализма. М., 1981. 

О. К. Романовський. 
СОЦІАЛІСТЙЧНИЙ РОБІТНЙ- 
чий ІНТЕРНАЦІОНАЛ — між¬ 
народне об’єднання с.-д. партій, 
що існувало 1923—40. Був ство¬ 
рений внаслідок об’єднання пра- 
восоціалістичного Бернського Ін¬ 
тернаціоналу та Інтернаціоналу 
2^12-го. Стояв на реформістських, 
антикомуністичних, антирад. пози¬ 
ціях. Відкидав політику єдиного 
робітн. фронту, відхиляв пропози¬ 
ції Комуністичного Інтернаціона¬ 
лу про співробітництво і спільні 
дії, зокрема в боротьбі проти фа¬ 
шизму і розв’язування 2-ї світової 
війни. Внаслідок цього в серед. 
30-х рр. С. р. і. зазнав кризи, 
почав розпадатися й навесні 1940, 
після окупації гітлерівцями Брюс¬ 
селя, де з 1935 містилася його 
штаб-квартира, остаточно припи¬ 
нив ДІЯЛЬНІСТЬ. Б. М. Заварко. 
СОЦІАЛІСТЙЧНИИ СОІЬЗТРУ- 
ДОВбГО НАРбДУ ЮГОСЛАВІЇ 
(СОТНЮ) — масова ^ громадсько- 
політ. організація. Створена 1953 
на базі Нар. фронту Югославії (до 
серпня 1945 — Нар.-визвольний 
фронт, що виник під час народно- 
визвольної війни 1941—45 в Юго¬ 
славії). Об’єднує майже все дорос¬ 
ле населення країни (бл. 14 млн. 
чол., 1981). За конституцією СФРЮ 
в рамках ССТНЮ всі організовані 

соціалістичні сили на чолі з Сою- 
зом комуністів Югославії здійсню¬ 
ють свою політ, єдність. Найвищий 
керівний орган — Союзна конфе¬ 
ренція ССТНЮ, голова якої оби¬ 
рається строком на 1 рік. Друкова¬ 
ний орган — щоденна газ. «Борба» 
(«Боротьба »^). 7. Г. Буркутп. 
СОЦІАЛІСТЙЧНИЙ СПбСІБ 
ЖИТТ^ — якісно новий спосіб 
життя, що сформувався внаслі¬ 
док перемоги соціалістичної рево¬ 
люції і побудови соціалістичного 
суспільства; категорія історичного 
матеріалізму, наукового комуніз¬ 
му, складова частина, розробленої 
КПРС концепції розвинутого со¬ 
ціалістичного суспільства. На від¬ 
міну від соціальних умов і прин¬ 
ципів життєдіяльності у класово 
антагоністичних формаціях, неод¬ 
мінною умовою С. с. ж. є пануван¬ 
ня сусп. власності на засоби ви¬ 
робництва. С. с. ж.— це трудовий 
спосіб життя, спрямований на 
примноження сусп. багатства для 
задоволення матеріальних і куль¬ 
тур. потреб трудящих. Зміст і 
форми життєдіяльності за соціа¬ 
лізму визначаються прогресивним 
екон. ладом, найдемократичнішою 
політ, системою, пануванням ідео¬ 
логії марксизму-ленінізму, норм 
соціалістичної моралі. Характер¬ 
ними рисами С. с. ж. є колекти¬ 
візм, гуманізм людей праці, їхній 
соціальний оптимізм, наук, світо¬ 
гляд, патріотизм і соціалістич¬ 
ний інтернаціоналізм, висока сві¬ 
домість і громадсько-політ. актив¬ 
ність, гармонійне поєднання гро¬ 
мадських інтересів з потребами 
всебічного розвитку особи, непри¬ 
миренність до ворогів миру і прог¬ 
ресу, до дрібнобурж. життєвих 
орієнтацій. Розвиток С. с. ж. 
відбувається планомірно в напрямі 
усунення істотних відмінностей 
між розумовою і фіз. працею, між 
містом і селом, зближення умов 
праці, побуту і відпочинку, рів¬ 
нів добробуту і культури робітни¬ 
ків, селян, інтелігенції; подолання 
пережитків минулого в свідомості і 
поведінці окремих категорій насе¬ 
лення, проявів споживацької жит¬ 
тєвої позиції; збагачення сусп. 
практики елементами комуністи¬ 
чних форм співжиття. Вперше 
С. с. ж. сформувався в Країні 
Рад у процесі буд-ва соціалізму й 
утвердився в осн. рисах у країнах 
соціалістичної співдружності. Роз¬ 
виткові С. с. ж. сприяє соціальна 
політика КПРС. Рад. спосіб життя 
переконливо демонструє корінні 
переваги ^соціалізму над капіта¬ 
лізмом. Його гранями на етапі 
зрілого соціалізму виступають со- 
ціально-політ. та ідейна єдність, 
братерська дружба і співробітницт¬ 
во народів СРСР, згуртованість 
трудящих навколо ленінської пар¬ 
тії, націленість на розвиток кому¬ 
ністичних засад у всіх сферах жит¬ 
тя суспільства. На противагу бурж. 
пропагандистським міфам про «за¬ 
хідний», «американський» стандар¬ 
ти життя С. с. ж. спирається на 
реальні, конституційно гарантова¬ 
ні права і свободи громадян (див. 
Конституція. СРСР, Конститу¬ 
ція УРСР). Широку конкретну 
програму зміцнення і вдоскона¬ 
лення рад. способу життя намітив 
XXVI з’їзд КПРС. Шляхи форму¬ 
вання і розвитку С. с. ж.— одне 

з найважливіших комплексних зав¬ 
дань теорії і практики комуністич¬ 
ного будівництва. 
Літ.: Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К., 1981; Історичний досвід КПРС по 
формуванню 1 розвитку соціалістич¬ 
ного способу життя. К., 1978; Со¬ 
циалистический образ жизни и все- 
стороннее развитие личности. К., 1979; 
Социалистический образ жизни. М., 

1980; Соціалістичний спосіб життя. 
Довідник. К.. 1981. 

В. О. Курганський. 

СОЦІАЛІСТЙЧНІ ЗОБОВ’Я¬ 
ЗАННЯ— зобов’язання, які беруть 
на себе учасники соціалістично¬ 
го змагання. С. з. формуються 
залежно від завдань, поставлених 
Комуністичною партією і Рад. уря¬ 
дом на певний період — рік, п’яти¬ 
річку і дальшу перспективу розвит¬ 
ку нар. г-ва країни. Ще в кін. 
20 — в серед. 30-х рр., коли роз¬ 
горнулося масове соціалістичне 
змагання, С. з. становили осн. 
зміст соціалістичних договорів між 
робітниками і колективами. Прий¬ 
няття С. 3. і успішне виконання їх 
сприяло виконанню першої п’яти¬ 
річки (1929—32) за чотири роки. 
В період соціалістичної індустріа¬ 
лізації для С. 3. характерним оуло 
швидке освоєння нової техніки і 
технології, проектних потужностей 
підприємств, перевиконання ви¬ 
робничих норм (див. Стаханов- 
ський рух). Розвиток руху за ко¬ 
муністичне ставлення до праці ви¬ 
кликав нові форми С. 3., в центрі 
яких стали питання підвищен¬ 
ня ефективності соціалістичної 
економіки і продуктивності пра¬ 
ці, поліпшення якісних показни¬ 
ків праці, суворе додержання 
режиму економії. В умовах розви- 
Н5ГГОГО соціалізму значно розши¬ 
рюється діапазон С. з., в них 
включаються не тільки соціально- 
екон., а й морально-психологічні 
показники: підвищення профес. 
майстерності і культур.-тех. рів¬ 
ня працівників, їхня участь у 
громад.-політ, житті, дотримання 
ними норм комуністичної моралі 
тощо. Все це сприяє розвиткові 
соціалістичного змагання і досяг¬ 
ненню нових успіхів у комуністич¬ 
ному будівництві. 

в. М. Савенок. 

СОЦІАЛІСТЙЧНОГО НАГРО- 
МАДЖЕННЯ ЗАКйН — об’єк- 
тивний екон. закон соціалізму, що 
виражає необхідність використан¬ 
ня частини національного доходу 
{фонду нагромадження) для роз¬ 
ширення і вдосконалення суспіль¬ 
ного виробництва з метою не¬ 
ухильного піднесення добробуту 
народу, забезпечення заг. зайня¬ 
тості працездатного населення, все¬ 
бічного розвитку усіх членів су¬ 
спільства. Матеріальною основою 
нагромадження є перевищення ви¬ 
роби. над споживанням. Однак 
розміри нагромадження, його со- 
ціально-екон. наслідки залежать 
від характеру власності на засоби 
виробництва. Нагромадження за 
капіталізму — це перетворення 
частини додаткової вартості на 
капітал (див. Загальний закон 
капіталістичного нагромадження. 
Нагромадження капіталу). За со¬ 
ціалізму виробничі відносини грун¬ 
туються на сусп. власності на засо¬ 
би вироби. Досягнення вищої мети 
соціалізму, вираженої в основному 
економічному законі соціалізму. 

СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
НАГРОМАДЖЕННЯ 

ЗАКОН 
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можливе лише в процесі соціаліс¬ 
тичного розпшреного відтворення, 
матеріальною передумовою якого 
є соціалістичне нагромадження. 
Осн. джерело нагромадження — 
нац. доход; величина його зале¬ 
жить від рівня продуктивності 
сусп. праці (див. Продуктивність 
праці). В реалізації С. н. з. важ¬ 
ливу роль відіграє норма нагро¬ 
мадження. Вона визначає пропор¬ 
ції між фондом нагромадження і 
фондом споживання в нац. доході. 
Підтримання оптимального обсягу 
зазначених фондів — ключове зав¬ 
дання нар.-госп. планування, роз¬ 
в’язання якого вимагає врахування 
цілого ряду умов — міжнар., со¬ 
ціальних, природно-кліматичних 
тощо. В період розвинутого соціа¬ 
лістичного суспільства посилю¬ 
ється соціальна орієнтація соціа¬ 
лістичного відтворення, у нац. до¬ 
ході збільшується частка ресурсів, 
що використовуються для нар. 
споживання. Це передбачає дальше 
поліпшення використання нар.- 
госп. ресурсів, підвищення еконо¬ 
мічної ефективності капітальних 
вкладень. С. н. з. реалізується 
в процесі розробки і втілення в 
життя екон. накреслень партії. 
Характер діяння цього закону 
сприяє створенню матеріальних і 
духовних передумов переходу до 
комунізму. о. Д. Заруба. 

4СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ ИН- 
ДУСТРИЯ» — газета, орган ЦК 
КПРС. Виходить в Москві з І.УП 
1969 шість раз на тиждень. 
Висвітлює прсюлеми, пов’язані з 
розвитком пром-сті, буд-ва і транс¬ 
порту, науки та її зв’язку з вироби., 
а також питання парт, керівництва 
г-вом, удосконалення систем пла¬ 
нування г-ва, соц. змагання і впро¬ 
вадження передового досвіду, під¬ 
готовки і виховання кадрів, куль¬ 
тур. і побутового обслуговування 
трудівників пром-сті, розвитку фіз¬ 
культури і спорту на підприєм¬ 
ствах. Газета наводить інформацію 
в галузі науки і техніки, про екон. 
і тех. зв’язки СРСР з зарубіжними 
країнами. В. М. Голубеє. 

чСОЦИАЛИСТЙЧЕСКИИ ДОН- 
БАСС» — газета, орган Донец. об¬ 
кому Компартії України, обл. Ради 
нар. депутатів. Виходить у Донець¬ 
ку 5 раз на тиждень рос. мовою. 
Перший номер газети під назвою 
^Известия Юзовского Совета рабо- 
чих и солдатских депзггатов» ви¬ 
йшов у липні 1917. В травні 1920 
газету перейменовано на -«Диктату¬ 
ру труда». З серпня 1932 виходить 
ПІД тепер, назвою. Під час окупа¬ 
ції Донеччини нім.-фашист, війсь¬ 
ками 1941—43 не видавалася. 
<С. Д.» нагороджено орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора (1967). 
СОЦіАЛ-ШОВІНГЗМ — опорту- 
ністична течія в міжнар. робітн. 
русі, ^виникла під час 1-ї світо¬ 
вої війни 1914—18. Носіями С.-ш. 
були лідери Інтернаціоналу 2-го 
та ряду с.-д. партій, зокрема в 
Росії і на Україні — меншови¬ 
ки (див. Меншовизм), есери, укр. 
і євр. дрібнобурж. націоналістич¬ 
ні партії та ін. Вони зрадили 
інтереси робітничого класу, проле¬ 
тарського інтернаціоналізму, кла¬ 
сової солідарності, перейшли на 
позиції підтримки імперіалістичної 
буржуазії під фальшивим гаслом 
-«захисту вітчизни»-. Соціал-шо¬ 

віністи проповідували класовий 
мир з експлуататорами, прихову¬ 
вали від трудящих загарбницькі 
цілі розв’язаної імперіалістами 
війни, щтовхали робітників вою¬ 
ючих країн на взаємне знищення. 
Істор. заслуга ідейного і політ, 
розгрому С.-ш. належить В. І. Ле¬ 
ніну, більшовицькій партії, які 
зуміли в надзвичайно складних 
умовах викрити його ворожу со¬ 
ціалізмові природу і об’єднати 
справді інтернаціоналістські сили 
в робітн. русі, заклавши ядро май¬ 
бутнього Комуністичного Інтер¬ 
націоналу. Нині ідеї С.-ш. вияв¬ 
ляються у політ, курсі ряду лі¬ 
дерів правої соціал-демократії, 
які підтримують внутр. реакційні 
сили та агресивний амер. імперіа¬ 
лізм. 
Літ.: Ленін В. І. Про боротьбу з со¬ 
ціал-шовінізмом.— Крах II Інтерна¬ 
ціоналу.— Соціалізм і війна. Повне 
зібрання творів, т. 26. 

Ф. Я. Горовський. 

соціальна географія — су- 
спільна наука в системі географіч¬ 
них наук, що вивчає законом і рь 
ності й фактори виникнення і роз¬ 
витку територіальних відміннос¬ 
тей у соціальних структурах (кла¬ 
сових, професійних, національних, 
статевікових тощо). Розглядає со¬ 
ціальні структури в їхніх взає¬ 
мозв’язках, а також у зв’язках з 
матеріальним виробництвом і нав¬ 
колишнім природним середовищем. 
С. г. досліджує тер. аспект со¬ 
ціального розвитку в конкретних 
суспільно-істор. умовах. Виділя¬ 
ють загальну С. г. (теоретич¬ 
ну й способу життя), галузе- 
в у С. г. (населення, розселення, 
сфери обслуговування, споживан¬ 
ня, рекреації та ін.) й регіо¬ 
нальну С. г. (окремих країн, 
районів). При вивченні тер. соці¬ 
альних структур користуються та¬ 
кими методами: системного ана¬ 
лізу, порівняльно-геогр., історич¬ 
ним, регіонального аналізу, мо¬ 
делювання географічного. С. г. 
тісно пов’язана з економічною гео¬ 
графією, з якої вона виділилась 
в 70-х роках у процесі розвитку 
й диференціації останньої, істо¬ 
ричною географією, регіональни¬ 
ми соціологією і демографією, 
регіональними розділами галузе¬ 
вих економік, соціально-екон. ста¬ 
тистикою, економікою трудових 
ресурсів, екологією соціальною та 
ІН. науками. Осн. напрями до¬ 
сліджень С. г.— соціально-геогр. 
районування, порайонні відмін¬ 
ності в способі життя, соціальних 
структурах і тер. орг-ції соціаль¬ 
ного розвитку, регіональні факто¬ 
ри соціального розвитку, соці¬ 
ально-геогр. прояви й наслідки 
науково-технічного прогресу та 
ін. Ці дослідження мають не лише 
наукове, а й прикладне значення, 
зокрема як передпланові й перед- 
проектні обгрунтування для комп¬ 
лексного екон. і соціального плану¬ 
вання та прогнозування, районно¬ 
го планування, містобудування. 
Літ.: Изучение проблем социально- 
зкономической и социальной геогра- 
фии. Тарту, 1979; Анохин А. А., 
Костяев А. И. Некоторьіе направле¬ 
ння развития социальной географии. 
В кн.: Региональньїй зкономико-гео- 
графический анализ и прогнозирова- 
ние. Фрунзе, 1980; Хорев Б. С. Тер- 
риториальная организация общества. 
М., 1981. М. Т. Агафонов. 

соціальна ПОЛГТИКА КПРС 
— складова частина багатогранної 
діяльності Комуністичної партії 
Радянського Союзу по керівництву 
будівництвом комуністичного су¬ 
спільства. Спрямована на дальше 
вдосконалення суспільних відно¬ 
син в Союзі Радянських Соціаліс¬ 
тичних Республік. Має загально- 
нар. характер, базується на не¬ 
ухильному зростанні економіки, 
підвищенні ефективності сусп. ви¬ 
робництва, на наук, пізнанні об’єк¬ 
тивних закономірностей відносин 
між класами, соціальними група¬ 
ми, між суспільством в цілому й 
окремими його членами. Гол. зав¬ 
дання С. п. КПРС на сучас. етапі 
розвинутого соціалістичного су¬ 
спільства визначене XXIV—XXVI 
з’їздами партії, які виробили ши¬ 
року програму соціального розвит¬ 
ку. Осн. її метою є забезпечення 
дальшого задоволення зростаючих 
матеріальних і духовних потреб 
рад. народу, послідовний розвиток 
соціалістичного способу життя, 
дальше вдосконалення соціальної 
структури рад. суспільства в на¬ 
прямі досягнення його повної со¬ 
ціальної однорідності. С. п. КПРС 
спрямована на досягнення гармо¬ 
нійного поєднання сусп. і особистих 
інтересів, на виховання трудящих у 
дусі відданості марксизму-ленініз- 
му, пролет. інтернаціоналізму і 
рад. патріотизму, на дальше зміц¬ 
нення соціально-політичної та 
ідейної єдності радянського су¬ 
спільства при неухильному зрос¬ 
танні провідної ролі робітничого 
класу, на зміцнення дружби наро¬ 
дів СРСР, послідовне подолання 
істотних відмінностей між містом 
і селом, між розумовою і фізичною 
працею. Вона спрямована також 
на дальше підвищення добробуту, 
освіти й культури народу, поліп¬ 
шення умов праці й відпочинку, 
розвиток житлового будівництва, 
вдосконалення системи соціально¬ 
го забезпечення, медичного і 
побутового обслуговування, охоро¬ 
ну навколишнього середовища то¬ 
що. При виробленні С. п. КПРС 
партія виходить з відповідності 
свого політ, курсу об’єктивним 
закономірностям і потребам роз¬ 
витку соціалістичного суспільства, 
з конкретних істор. умов, з ураху¬ 
вання соціальних наслідків на¬ 
уково-технічної революції. Партія 
підтримує і розвиває все нове, про¬ 
гресивне, породжене практикою 
соціалістичного і комуністичного 
будівництва, враховує інтереси 
країн соціалістичної співдружнос¬ 
ті, спирається на підтримку і 
творчу самодіяльність широких 
нар. мас. Яскравим виразом 
С. п. КПРС стали підсумки 
виконання 9-го і 10-го п’ятирічних 
планів розвитку нар. г-ва СРСР 
(1971—80). У ці роки значно зросли 
нац. багатство країни, її виробни¬ 
чий і науково-тех. потенціал, здійс¬ 
нено найбільш широку в історії 
країни програму піднесення жит¬ 
тєвого рівня народу. Успішно роз¬ 
в’язувалося гол. завдання С. п. 
КПРС — досягнення соціальної 
однорідності рад. суспільства. В 
70-х рр. тривало дальше зближення 
всіх його класів і соціальних груп, 
підвищувалася роль робітн. класу 
в житті суспільства, відбувалися 
глибокі прогресивні зміни в житті 
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колг. селянства на основі зближен¬ 
ня двох форм соціалістичної влас¬ 
ності і наближення праці трудівни¬ 
ків села до праці робітників, швид¬ 
кими темпами зростала чисель¬ 
ність інтелігенції. Ці процеси знай¬ 
шли відображення в новій Конс¬ 
титуції СРСР 1977, яка зафік¬ 
сувала найістотніші зміни, що від¬ 
булися в рад. суспільстві протягом 
чотирьох десятиріч, глибокий де¬ 
мократизм рад. загальнонар. д-ви. 
Зростання екон. могутності Рад. 
д-ви дало змогу виконати широку 
програму всемірного піднесення 
добробуту народу. Протягом 70-х 
рр. збільшилися частка і абсолют¬ 
ні розміри коштів, виділених з 
нац. доходу на соціальні потреби, 
підвищилася реальна заробітна 
плата робітників і службовців, 
оплата праці колгоспників. Майже 
в два рази збільшилися виплати 
і пільги з суспільних фондів спо¬ 
живання. Поліпшилися пенсійне 
забезпечення і мед. обслуговуван¬ 
ня, нових успіхів досягнуто в роз¬ 
витку культури і науки, майже 
вдвоє збільшилися виробництво то¬ 
варів масового споживання, роз¬ 
ширилася сфера побутового об¬ 
слуговування, виконано масштабну 
програму житлово-комунального 
будівництва. Лише протягом 10-ї 
п’ятирічки житлові умови поліп¬ 
шило понад 50 млн. чол. Вели¬ 
ку роль у здійсненні С. п. КПРС 
відіграє постійна увага партії до 
соціального розвитку не тільки 
країни в цілому, а й кожного тру¬ 
дового колективу, піклування про 
підвищення загальноосвітнього й 
культурно-тех. рівня трудівників, 
про наукову організацію праці. 
Важливою ділянкою С. п. КПРС є 
комуністичне виховання трудя¬ 
щих, зокрема виховання комуніс¬ 
тичного ставлення до праці, даль¬ 
ше вдосконалення соціалістичного 
змагання. С. п. КПРС розглядає 
як могутній рушій соціального про¬ 
гресу дальший розвиток соціаліс¬ 
тичної демократії і громад, актив¬ 
ності трудящих, широке залучен¬ 
ня їх через Ради народних депу¬ 
татів, професійні спілки та ін. 
масові орг-ції до реальної участі 
в управлінні д-вою, виробництвом. 
Новим етапом у розвитку С. п. 
КПРС став ХлУІ з’їзд партії, 
який висунув соціальну програму 
на 11-у п’ятирічку (див. Одинадця¬ 
тий п^ятирічний план) і на перс¬ 
пективу до 1990. Ця програма пе¬ 
редбачає дальше зростання добро¬ 
буту рад. людей на основі стійко¬ 
го, поступального розвитку нар. 
г-ва, прискорення науково-техніч¬ 
ного прогресу і переведення еко¬ 
номіки на інтенсивний шлях роз¬ 
витку. 
В руслі С. п. КПРС на найближчі 
роки — прискорене житлове, куль¬ 
турно-побутове будівництво, особ¬ 
ливо в малообжитих районах; ско¬ 
рочення малокваліфікованої і тяж¬ 
кої фіз. праці; підвищення заро¬ 
бітної плати і пенсій; удосконален¬ 
ня всієї сфери розподілу, здійс¬ 
нення Продовольчої програми 
СРСР, розширення виробництва 
й поліпшення якості товарів нар. 
споживання; розвиток сфери по¬ 
слуг; дальший розвиток організа¬ 
ції відпочинку рад. людей; даль¬ 
ше зростання освітнього і культур¬ 
но-тех. рівня трудяших; підвищен¬ 

ня ЯКОСТІ мед. обслуговування; 
розвиток фізкультури і спорту; 
створення сприятливіших умов для 
охорони здоров’я матері й дитини 
і виховання дітей; дальше збли¬ 
ження рівня добробзггу, умов пра¬ 
ці й побуту різних соціальних 
груп рад. суспільства, трудящих 
міста і села; дальший розвиток со¬ 
ціалістичної демократії, розши¬ 
рення участі трудящих в управ¬ 
лінні виробництвом, їхньої громад, 
активності тощо. З’їзд відзначив, 
що С. п. КПРС має зосередитися 
на подоланні відмінностей, які 
виходять за рамки окремих кла¬ 
сів, на розв’язанні проблем, що 
потребують найуважнішого враху¬ 
вання особливостей та інтересів 
кожної групи нашого суспільства, 
на вирівнюванні соціальних від¬ 
мінностей у тер. плані; на дальшо¬ 
му зміцненні братерської дружби 
народів СРСР, зміцненні матері¬ 
альних і духовних основ соціаліс¬ 
тичного способу життя. XXVI з’їзд 
партії збагатив С. п. КПРС важли¬ 
вими теор. положеннями. На основі 
аналізу глибинних перетворень у 
характері і змісті праці й способі 
життя всіх класів і соціальних груп 
рад. суспільства у Звітній допові¬ 
ді ЦК КПРС зроблено висновок, 
що -«становлення безкласової 
структури суспільства в головному 
й основному відбудеться в істори¬ 
чних рамках зрілого соціалізму» 
(Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К., 1981, с. 64). З’їзд зазначив, що 
процес всебічного зближення рад. 
республік прискорюється інтенсив¬ 
ним екон. і соціальним розвитком 
кожної з них. Теор. узагальнення 
процесів соціального розвитку 
СРСР дало змогу дійти висновку 
про те, що в період розвинзггого со¬ 
ціалізму завершуватиметься пе¬ 
ребудова всіх сусп. відносин на 
притаманних новому ладові колек¬ 
тивістських засадах. Надзвичайно 
важливим є висновок з’їзду, що 
провідною силою процесу станов¬ 
лення безкласової структури рад. 
суспільства був і лишається рооітн. 
клас. Висунуті на з’їзді нові теор. 
висновки й положення спрямовано 
на здійснення осн. завдань С. п. 
КПРС — формування нової люди¬ 
ни, всебічний розвиток особи, вдос¬ 
коналення соціалістичного способу 
життя. 
Літ.: Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1976; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; Волков Ю. Е., 
Роговин в. 3. Вопросьі социальной 
политики КПСС. М., 1981. 

В. С. Левін. 

соціальна програма КПРС 
— складова частина планів соці- 
ально-екон. розвитку СРСР, прий¬ 
нятих на з’їздах партії. Підпоряд¬ 
кована завданням про^есивних пе¬ 
ретворень у соціальній сфері, за¬ 
безпечення реалізації соціальних 
цілей борютьби за побудову соціа¬ 
лізму і комунізму, визначає соці¬ 
альну політику КПРС. Основи 
С. п. КПРС закладено в ряді про¬ 
грамних документів партії. Вже в 
другій Програмі партії (1919) вису¬ 
валося кардинальне завдання лік- 
відацііі істотних відмінностей між 
містом і селом, велику увагу було 
приділено культур, будівництву 
тощо. Соціальні завдання величез¬ 
ної істор. ваги намітила прий¬ 
нята ХХП з’їздом КПРС (1961) 

Програма Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Нинішню С. 
п. КПРС визначено XXIV з’їздом 
партії й розвинуто в рішеннях 
XXV і XXVI з’їздів КПРС. Двад- 
и^ть четвертий з'їзд КПРС (1971) 
схвалив широку програму соці¬ 
альних заходів, спрямовану на 
підвищення добробуту населення, 
зближення рівнів життя у місті 
і в селі, поліпшення умов праці 
й відпочинку трудящих, виховання 
підростаючого покоління. Вироб¬ 
лена заїздом С. п. КПРС передба¬ 
чала підвищення реальних доходів 
населення, дальше зростання сус¬ 
пільних фондів споживання, збіль¬ 
шення виробництва пром. і прод. 
товарів, розширення житлово-ко¬ 
мунального і культур, будівництва 
тощо. Цю програму поглибив і роз¬ 
винув далі Двадцять п’ятий з'їзд 
КПРС (1976). Значні соціальні 
заходи було намічено, зокрема, 
в сферах поліпщення умов і охо¬ 
рони праці, охорони здоров’я, 
зростання освіти й культури рад. 
людей. Цю програму було успішно 
виконано, протягом десятиріччя 
(1971—80) втілено в життя найшир- 
шу в історії СРСР програму підне¬ 
сення життєвого рівня народу. 
В цей період продовжували вдос¬ 
коналюватися вся система суспіль¬ 
них відносин, соціалістичний спо¬ 
сіб життя. Висунута Двадцять 
шостим з'їздом КПРС (1981; див. 
т. 12, Додаток) широка комплексна 
програма соціального розвитку на 
80-і рр. спрямована на забезпе¬ 
чення прогресивних змін у най¬ 
важливішій сфері людської ді¬ 
яльності — в праці; на поліпшення 
матеріально-побутових умов жит¬ 
тя населення; забезпечення тісні¬ 
шого зв’язку між підвищенням 
життєвого рівня і розв’язанням 
вироби, завдань; всемірний розви¬ 
ток соціальної й трудової актив¬ 
ності рад. людей; розширення мож¬ 
ливостей для гармонійного духов¬ 
ного життя трудящих; дальший 
розвиток соціалістичної демокра¬ 
тії; посилення соціальної одно¬ 
рідності суспільства тощо.'^Велику 
увагу в С. п. КПРС приділено 
створенню цілісної системи соці¬ 
ального планування на всіх рів¬ 
нях, починаючи з трудових колек¬ 
тивів. Здійснення С. п. КПРС — 
запорука дальших успіхів Кому¬ 
ністичної партії і Рад. д-ви на 
шляху комуністичного будівни¬ 
цтва. В. С. Левін. 

соціальна психолбгія — 
галузь ПСИХОЛОГІЧНОЇ науки, що 
вивчає закономірності поведінки, 
діяльності і спілкування людей у 
соціальних спільностях — групах, 
колективах. Упродовж багатьох 
століть соціально-психологічні 
знання розроблялись у надрах фі- 
лос. учень. Як самостійна наук, 
дисципліна С. п. виділилась у 1-му 
десятиріччі 20 ст. Для марксист¬ 
ської С. п. актуальним є виявлення 
і приведення в дію психологічних 
резервів соціальних груп з метою 
поліпшення управління сусп. жит¬ 
тям, забезпечення гармонійного 
розвитку колективу й кожної осо¬ 
бистості зокрема. С. п. тісно по¬ 
в’язана з соціологією, філософією, 
заг. психологією, лінгвістикою, іс¬ 
торією. Використовує емпіричні 
методи дослідження, в системі 
-«група — особистість» С. п. вивчає 
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такі процеси: у великих спільнос¬ 
тях (у макросередовищі) — наст¬ 
рої, моду, смаки, упередження то¬ 
що; в малих групах (у мікросере- 
довищі) — психологічну суміс¬ 
ність, типи групової інтеграції, 
психологічний клімат, міжособис- 
тісні стосунки; С. п. особистості — 
самооцінку, ціннісну орієнтацію, 
конформність (пасивне прийняття 
готових стандартів у поведінці) чи 
нонконформність, вияви фруст¬ 
рації тощо. 
Літ.: Андреева Г. М. Социальная 
психология. М., 1980; Шибутани Т. 
Социальная психология Пер. с англ. 
М., 1969. В. /. Войтко. 

соціальна стратифікація 
(від лат. зігаіит — настил, верст¬ 
ва і ї^асіо — роблю) — бурж. со¬ 
ціологічне вчення, за яким сус¬ 
пільство поділяється на страти 
(верстви) залежно від окремих оз¬ 
нак (екон.. нац., етнічних, реліг. 
та ін.) аоо сукупності їх. С. с. 
заперечує існування в капіталі¬ 
стичному суспільстві антагоністич¬ 
них класів — буржуазії та про¬ 
летаріату; натомість пропонується 
поділяти суспільство на -«вищі» й 
-«нижчі» класи, еліту і масу; 
довільно виділяється кількість 
класів чи страт в одній і тій самій 
країні; довільно даються їм назви 
[напр., ^середній клас» (див. <Се- 
реднього класу теоріям), чвищий 
нижчий клас», чнижчий вищий 
клас» тощо]. Більшість сучас. 
бурж. соціологів дотримується кон¬ 
цепції чбагатовимірної стратифі¬ 
кації», за якою класи і прошарки 
виділяються на основі багатьох 
критеріїв (прибуток, освіта, тип 
житла тощо). Підмінюючи класове 
розшарування суспільства, зумов¬ 
лене відношенням людей до засо¬ 
бів виробництва, другорядними 
критеріями угруповання людей, 
бурж. соціологи тим самим намага¬ 
ються замаскувати класову нерів 
ність і експлуатацію в бурж. сус¬ 
пільстві. 
соціальна цінність ПРА- 
ВА — здатність права сприяти 
прогресивному розвиткові суспіль¬ 
ства, задоволенню матеріальних і 
духовних потреб народу, охороні 
його прав і інтересів, забезпе¬ 
ченню громадського порядку, вре¬ 
гулюванню відносин між громадя¬ 
нами, класами, націями, ін. соці¬ 
альними групами й верствами на¬ 
селення, держ. й громад, органі¬ 
заціями. Критерієм С. ц. п. є те, 
інтересам яких класів та ін. соці¬ 
альних спільностей людей служать 
норми права. Певною мірою С. ц. п. 
притаманна будь-якому типу пра¬ 
ва. Чим воно демократичніше, 
тим його соціальна цінність вища. 
В епоху імперіалізму буржуазне 
право втратило характер навіть 
відносної заг. цінності. Реакційні 
режими політичні інтенсивно за¬ 
стосовують неправові, позасудові 
методи діяльності. У соціалістич¬ 
ному суспільстві С. ц. п. стає 
реальністю. Втілення, зокрема, у 
радянському соціалістичному пра¬ 
ві соціальної справедливості, ви¬ 
сокого ступеня розвитку рівно¬ 
правності й рівності, дійовості на¬ 
дають йому властивості ефектив¬ 
но діючої сили держ. й громад, 
життя у боротьбі за зміцнення со¬ 
ціалістичної законності та пра¬ 
вопорядку. Глибоко гуманістична 

природа рад. ладу знаходить у 
праві один з найважливіших проя¬ 
вів. Рад. право забезпечує високу 
організованість сусп. відносин, на¬ 
дійність соціального управління, 
виступає засобом утвердження, ре¬ 
алізації та захисту цінностей со¬ 
ціалізму, соціалістичногЬ способу 
життя. Воно діє у важливих галу¬ 
зях людського буття, не тільки ви¬ 
ражає і збагачує екон., політ., 
культур, та ін. цінності, але й 
являє собою особливу самостійну 
цінність. Підтвердженням цього є, 
зокрема, прийняття нової Консти¬ 
туції СРСР, конституцій союзних 
і авт. республік, в яких закріплено 
досягнення рад. народу, що збу¬ 
дував розвинуте соціалістичне су¬ 
спільство, і програмні положення 
будівництва комуністичного сус¬ 
пільства. 
Літ.: Алексеев С. С. Социальная цен- 
ность права в советском обществе. 
М., 1971. В П. Зенін. 

соціальна ШКОлА вбуржуаз- 
ній політичній економії — напрям 
вульгарної політичної економії. 
Виникла наприкінці 19 — на по¬ 
чатку 20 ст. Представники С. ш.— 
нім. економісти Р. Штамлер, Р. 
Штольцман, О. Шпанн, А. Амонн, 
К. Діль, Ф. Петрі. Виходячи з фі¬ 
лософії суб’єктивного ідеалізму, 
прихильники С. ш. в основу сусп. 
життя поклали соціально-правові 
фактори. Це зумовило трактування 
С. ш. примату права над економі¬ 
кою, підміну виробничих відносин 
людей у суспільстві соціально- 
правовими і ліквідацію тим самим 
їхнього класового змісту. Насправ¬ 
ді правові норми виникають на 
грунті певних екон. відносин і 
лише юридично їх відображають. 
Визначальний вплив на соціальні, 
політ, і духовні процеси життя сус¬ 
пільства має в остаточному підсум¬ 
ку лише розвиток продуктивних 
сил. Ідеалістичні трактування екон. 
категорій теоретики С. ш. викорис¬ 
товували для апологетики капіта¬ 
лістичного вироби., вихваляння 
влади олігархії фінансової, по¬ 
силення ролі бурж. д-ви. Погляд на 
економіку як на чсоціальне ціле» 
С. ш. застосувала для обгрунту¬ 
вання концепції ^трансформації 
капіталізму^ в нібито новий сусп. 
лад, позбавлений класових анта¬ 
гонізмів. Соціально-екон. супе¬ 
речності капіталізму передбача¬ 
лося усунути держ. втручанням у 
процеси вироби, і розподілу (у Р. 
Штамлера це — ч правове регулю¬ 
вання», у Р. Штольцмана —чсоці- 
ально-державне регулювання», у 
О. Шпанна —чнова соціальна полі¬ 
тика» тощо), суть якого зводила¬ 
ся, однак, до посилення влади мо¬ 
нополістичного капіталу. В 30-х рр. 
С. ш. фактично розпалася. Деякі 
положення С. ш. були використані 
у фашист. Німеччині, згодом 
справили певний вплив на форму¬ 
вання неолібералізму; окремі ідеї 
співзвучні теор. уявленням соці¬ 
ально-правового напряму інсти¬ 
туціоналізму. А. І. Кредісов. 

соціальне забезпечення 
— в СРСР система держ. і громад¬ 
ських заходів, спрямованих на ма¬ 
теріальне і культурно-побутове за¬ 
безпечення непрацездатних гро¬ 
мадян. С. 3. здійснюється за ра¬ 
хунок держ. і громад, коштів. 
Конституція СРСР (ст. 43) та кон¬ 

ституції союзних (в УРСР — ст. 41 
Конституції УРСР) і авт. респуб¬ 
лік проголошують і гарантують 
широку систему таких заходів — 
право на матеріальне забезпе¬ 
чення в старості, в разі хвороби, 
повної або часткової втрати пра¬ 
цездатності, а також втрати году¬ 
вальника. Це право гарантується 
соціальним страхуванням робіт¬ 
ників, службовців і колгоспників, 
допомогою по тимчасовій непраце¬ 
здатності; виплатою за рахунок 
д-ви і колгоспів пенсій (див. Пен¬ 
сії державні в СРСР, Пенсії кол¬ 
госпникам)] піклуванням про гро¬ 
мадян похилого віку і про інва¬ 
лідів; ін. фсюмами С. 3. Крім 
пенсійного забезпечення, до ком¬ 
петенції органів С. 3. належать та¬ 
кі питання, як забезпечення держ. 
допомогою багатодітних і одино¬ 
ких матерів, інвалідів з дитинства, 
санаторно-курортне лікування та 
протезування інвалідів та пенсіо¬ 
нерів, забезпечення інвалідів вій¬ 
ни та праці засобами пересування, 
утримання непрацездатних грома¬ 
дян у будинках для старих та інва¬ 
лідів, організація вироби, навчан¬ 
ня та перекваліфікації інвалідів, 
визначення ступеня та причин 
стійкої втрати працездатності, 
розв’язання разом з органами 
охорони здоров’я питань соці¬ 
ально-трудової реабілітації інва¬ 
лідів тощо. 
Створення універсальної системи 
С. 3. трудящих є характерною ри¬ 
сою соціалістичного суспільства, 
однією з його переваг у порівнянні 
з капіталістич. суспільством. В 
СРСР систему С. 3., включаючи 
пенсійне забезпечення, спочатку 
було встановлено для працівників 
окремих галузей пром-сті. В перед¬ 
воєнні роки його було поширено 
на працівників усіх галузей нар. 
г-ва. На кін. 50-х рр. система С. з. 
робітників і службовців набула 
всеосяжного характеру. Вирішаль¬ 
не значення для завершення цього 
процесу мали Закон про державні 
пенсії, прийнятий Верховною Ра¬ 
дою СРСР 1956, Закон про пенсії 
та допомогу членам колгоспів, 
прийнятий 1964. Вони визначили 
перехід від гарантованого д-вою 
С. 3. робітників і службовців до 
С. 3. всіх трудящих, незалежно від 
того, зайняті вони в загальнодерж. 
чи в колг.-кооп. секторі сусп. ви¬ 
робництва, знаменували перехід до 
якісно нової системи С. 3., прита¬ 
манної розвинутому соціалістич¬ 
ному суспільству. Система С. з. 
в СРСР характеризується й тим, 
що в ній представлено всі види і 
форми С. 3., передбачені класифі¬ 
кацією Міжнародної організації 
праці й переліком Міжнар. асо¬ 
ціації соціального забезпечення 
(крім допомоги по безробіттю, ос¬ 
кільки соціалістичне суспільство 
ліквідувало безробіття й усунуло 
причини його виникнення, гаран¬ 
тує повну зайнятість працездат¬ 
ного населення). Бюджетні асигну¬ 
вання й асигнування громад, кош¬ 
тів на С. 3. в Рад. країні щоро¬ 
ку зростають. 
За останні 10 років видатки д-ви 
1 колгоспів на пенсії робітникам, 
службовцям, членам колгоспів та 
ін. громадянам зросли більш як у 
2 рази. На покращення С. з. спря¬ 
мований ряд постанов ЦК КПРС 
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і Ради Міністрів СРСР, прийнятих 
на виконання рішень XXVI з’їзду 
КПРС, зокрема від 2.IX 1981 про 
підвищення мінімальних розмірів 
пенсій, та ін. заходи щодо поліп¬ 
шення пенсійного забезпечення. 
Органами та установами С. з. є 
відповідні м-ва союзних і авт. рес¬ 
публік, відділи С. 3. обл., місь¬ 
ких та районних Рад народних 
депутатів, лікарсько-трудові екс¬ 
пертні комісії, будинки для інва¬ 
лідів та старих громадян, проф¬ 
техучилища й технікуми, де нав¬ 
чаються і здобувають професію ін¬ 
валіди. Характерною рисою рад. 
системи С. 3. та її перевагою перед 
С. 3. в капіталістичних країнах є 
те, що трудящих звільнено від 
сплати внесків на здійснення С. з. 
Законодавством про С. з. встанов¬ 
лено, що виплата пенсій і допомог 
гарантується за рахунок коштів 
д-ви і колгоспів без будь-яких 
віщрахувань від заробітної плати 
робітників та службовців чи від 
прибутків членів колгоспів. Ут¬ 
римання будинків для старих та 
інвалідів проводиться повністю за 
держ. рахунок, а міжколг. будин- 
ків-інтернатів — за рахунок кол¬ 
госпів. Кошти, які направляють 
на С. 3., акумулюються в системі 
держ. бюджету, кошти на С. з. 
колгоспників — у централізова¬ 
ному союзному фонді соціального 
страхування колгоспників. Основ¬ 
ними напрямами економічного і 
соціального розвитку СРСР на 
1981—1985 і на період до 1990 
року передбачено дальше вдоско¬ 
налення соціального забезпечення. 

О. М. Лук'яненко. 

соціальне планування — 
складова частина народногоспо¬ 
дарського планування, що передба¬ 
чає розв’язання гол. проблем со¬ 
ціального розвитку в масштабі 
всього суспільства. Планування со¬ 
ціального розвитку — важливий 
напрям держ. планування, пов’я¬ 
заний з безперервним зростанням 
потреб населення, зміною їхньої 
структури, відмінностями в умо¬ 
вах життя окремих соціальних груп 
трудящих, специфікою або харак¬ 
тером праці в окремих галузях, 
особливостями життя населення в 
різних районах країни тощо. Відра¬ 
зу після перемоги Великої Жовтн. 
соціалістич. революції в СРСР було 
розв’язано такі соціальні питання, 
як встановлення 8-годинного робо¬ 
чого дня, створення системи соці¬ 
ального страхування, перехід до 
безплатної освіти й мед. обслуго¬ 
вування. В роки першої п’ятиріч¬ 
ки також було розв’язано ряд 
найважливіших соціальних проб¬ 
лем, насамперед ліквідовано безро¬ 
біття й аграрне перенаселення. 
В міру збільшення екон. ресур¬ 
сів країни соціальні завдання, які 
ставилися в нар.-госп. планах, 
безперервно розширялися, що да¬ 
вало можливість все повніше й по¬ 
слідовніше здійснювати соціальну 
програму КПРС. У планових зав¬ 
даннях визначалися послідовність, 
масштаби й строки розв’язання со¬ 
ціальних проблем, виходячи з їх¬ 
нього політ, й екон. значення та 
можливостей суспільства на даний 
період. Особливо широкого роз¬ 
витку набуло С. п. в умовах роз¬ 
винутого соціалізму. Величезні со¬ 
ціальні досягнення рад. суспіль¬ 

ства законодавчо закріплено в Кон¬ 
ституції СРСР. У розділі -«Со¬ 
ціальний розвиток і культура» 
визначено шляхи дальшого зрос¬ 
тання життєвого рівня населення, 
поліпшення умов праці, розвитку 
освіти, науки й культури. Передба¬ 
чені Конституцією СРСР завдання 
щодо підвищення народного доб¬ 
робуту конкретизуються в держ. 
планах економічного й соціального 
розвитку. З серед. 60-х рр. з іні¬ 
ціативи ленінгр. об’єднання <Світ¬ 
лана» почалася розробка комплек¬ 
сних планів екон. й соціального 
розвитку підприємств, які охоп¬ 
люють широке коло проблем соці¬ 
ального розвитку трудових колек¬ 
тивів (див. План соціального роз¬ 
витку колективу). Відповідно до 
постанови ЦК КПРС і Ради Мі¬ 
ністрів СРСР -«Про поліпшення 
планування і посилення впливу 
господарського механізму на під¬ 
вищення ефективності виробницт¬ 
ва і якості роботи» (1979) у складі 
держ. планів екон. й соціального 
розвитку СРСР, союзних і авт. 
республік, країв, областей, міст 
і районів, а також м-в, відомств, 
об’єднань, підприємств і орг-цій 
розробляють зведені розділи по 
всьому комплексу заходів у галузі 
соціального розвитку. В розв’я¬ 
занні багатьох соціальних питань 
активну участь беруть Ради народ¬ 
них депутатів. Розгорнзггу про¬ 
граму соціального розвитку і під¬ 
вищення рівня життя народу на¬ 
креслено в документах XXVI з’їз¬ 
ду КПРС. Зокрема, передбачено 
ПІДВИЩИТИ реальні доходи на душу 
населення, збільшити роздрішіий 
товарооборот держ. і кооп. торгів¬ 
лі, середньомісячну заробітну пла¬ 
ту робітників і службовців, підви¬ 
щити оплату праці колгоспників 
у громад, г-ві колгоспів, збільшити 
сусп. фонди споживання та держ. 
допомогу сім’ям, які мають дітей, 
і молодожонам, забезпечити даль¬ 
ше поліпшення умов праці, пс^уту 
і відпочинку працюючих жінок, 
поліпшити житл. умови рад. лю¬ 
дей та ін. Т. Т. Ковальчук. 

соціальне страхування — 
в СРСР система матеріального за¬ 
безпечення громадян у старості, 
в разі тимч. непрацездатності, при 
інвалідності, втраті годувальника 
та в ін. передбачених законодавст¬ 
вом випадках. Правові норми, що 
регулюють відносини по С. с., 
встановлено Конституцією СРСР, 
конституціями союзних і авт. рес¬ 
публік (див. Право на матеріаль¬ 
не забезпечення в старості, в ра¬ 
зі хвороби, втрати працездатності, 
а також втрати годувальника). 
Основами законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про 
працю, відповідними главами ко¬ 
дексів законів про працю, При- 
мірним статутом колгоспу та ін. 
нормативними актами. С. с. поши¬ 
рюється на всіх громадян, здій¬ 
снюється без будь-яких відраху¬ 
вань із заробітку трудящих, спря¬ 
моване на матеріальне забезпечен¬ 
ня їх і зміцнення їхнього здоров’я. 
Бюджет держ. С. с. складається 
з страхових внесків підприємств, 
установ і орг-цій, які вони спла¬ 
чують за встановленими тарифами, 
а також асигнувань (дотації) з 
бюджету державного. С. с. кол¬ 
госпників здійснюється за раху¬ 

нок особливого фонду, що ство¬ 
рюється з грошових відрахувань 
колгоспів. Кошти С. с. можна 
витрачати лише за прямим призна¬ 
ченням. У порядку С. с. виплачу¬ 
ються: допомога по тимчасовій не¬ 
працездатності, а жінкам, крім 
того, — допомога по вагітності 
і пологах; допомога з нагоди на¬ 
родження дитини; пенсії (див. 
Пенсії державні в СРСР, Пенсії 
колгоспникам) тощо. Кошти С. с. 
використовуються і на санаторно- 
курортне лікування та оздоровлен¬ 
ня трудящих і членів їхніх сімей 
(повна або часткова оплата путі¬ 
вок у санаторії, пансіонати, про¬ 
філакторії, туристські бази то¬ 
що), на лікувальне (дієтичне) хар¬ 
чування, утримання піонерських 
таборів, а також на ін. заходи по 
С. с. Пенсії та осн. види допомоги 
по С. с. призначаються в процен¬ 
тах до заробітної плати, а в ряді 
випадків повністю компенсують 
втрату заробітку. При хворобі або 
каліцтві допомога виплачується до 
відновлення працездатності або 
до встановлення інвалідності. 
Управління С. с. в СРСР здійс¬ 
нює ВЦРПС (в УРСР — Україн¬ 
ська республіканська рада про¬ 
фесійних: спілок) на широких де¬ 
мократичних засадах. Безпосеред¬ 
ньо на підприємствах, в установах 
і орг-ціях С. с. здійснюють к-ти 
профспілок. Вони призначають до¬ 
помогу по С. с., разом з адміністра¬ 
цією готують документи, необхідні 
для призначення пенсій робітни¬ 
кам, службовцям та їхнім сім’ям, 
видають путівки в санаторії і бу¬ 
динки відпочинку, направляють 
дітей у піонерські табори, разом 
з адміністрацією розробляють і 
здійснюють заходи по зниженню 
захворюваності робітників і служ¬ 
бовців, перевіряють правильність 
видачі листків непрацездатності 
і виплат по С. с. У здійсненні 
С. с. беруть активну участь ро¬ 
бітники, службовці, колгоспники 
через комісії по С. с., комісії з 
пенсійних питань, страхових де¬ 
легатів тощо. 3. К. Симорот. 

СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНГЗМ — 
течія в бурж. соціології кін. 19 — 
поч. 20 ст., яка намагалася пояс¬ 
нити розвиток суспільства за до¬ 
помогою еволюційного вчення Ч. 
Дарвіна (законами природного до¬ 
бору та боротьби за існування). 
Виникла як продовження і розви¬ 
ток ідей органічної теорії сус¬ 
пільства і держави. Найреакцій- 
ніші представники С. д. (X. С. 
Чемберлен, О. Аммон, Ж. В. 
Лапуж) переносили біол. закони 
боротьби за існування безпосе¬ 
редньо на відносини між соціаль¬ 
ними групами, народами і д-вами, 
проповідували расизм. С. д. зво¬ 
див джерело соціальних конфлік¬ 
тів до суто біол. факторів — 
боротьби рас тощо. Будучи апо¬ 
логетами капіталістичного суспіль¬ 
ства, соціал-дарвіністи розглядали 
конкуренцію, нерівність, -«війну 
всіх проти всіх», що панує в цьо¬ 
му суспільстві, як позитивні яви¬ 
ща, котрі сприяють виживанню 
кращих і сильніших, біологічно по¬ 
вноцінних індивідів, з яких нібито 
складаються пануючі класи. Конф¬ 
лікт різних класів і соціальних 
груп С. д. вважав природним ста¬ 
ном суспільства. Подібні погляди 

СОЦІАЛЬНИЙ 
ДАРВІНІЗМ 



346 
СОЦІАЛЬНИЙ 
ПРОГРЕС 

відображали намагання ідеологів 
буржуазії увічнити класову струк¬ 
туру капіталістичного суспільст- 

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС — фор- 
ма розвитку суспільства, голов¬ 
ний напрям поступального руху 
людства. Перші концепції С. п. 
висунули і розвивали в боротьбі з 
феод, ладом ідеологи буржуазії 
епохи її прогресивного розвитку 
(А. Тюрго, Ж. А. Кондорсе, Дж. 
Віко, Г. В. Ф. Гегельтл ін.), які, 
проте, обмежували прогрес рамка¬ 
ми капіталізму, що суперечило 
самій ідеї безперервного висхідно¬ 
го розвитку суспільства. З пере¬ 
могою в передових європ. країнах 
капіталістичних відносин бурж. 
теорії С. п. почали розглядати ка¬ 
піталізм як вічний і природний лад 
(О. Конт, Г. Спенсер, соціальний 
дарвінізм). У період імперіалізму 
ідеологи буржуазії взагалі від¬ 
мовляються від ідеї С. п., пропо¬ 
нують замінити поняття -«прогрес» 
ідеєю циклічного коловороту (див. 
Історичного коловороту теорія, 
О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Со- 
рокін). Сучас. бурж. соціологи 
в умовах наростаючої загальної 
кризи капіталізму або зовсім за¬ 
перечують ідею С. п., намагаю¬ 
чись видати кризу капіталістич¬ 
ного суспільства за кризу всього 
людства, або всіляко спотворюють 
сутність С. п. Одні (Р. Арон, 
Д. Белл, Д. Гелбрейт, У. Ростоу 
та ін.), перебільшуючи роль науки 
і техніки в сусп. житті, ігноруючи 
екон., виробничі відносини, на¬ 
магаються довести, ніби капіта¬ 
лізм розвивається по висхідній 
лінії і залишається втіленням про¬ 
гресу (див. < Індустріальне су¬ 
спільством, <Постіндустріальне 
суспільством, <Конвергенції тео¬ 
ріям, <Стадіі економічного зро¬ 
станням тощо); інші (т. 3. <Римсь- 
кий клубм) єдиний шлях С. п. 
вбачають у позаклас. «людській 
революції», в здійсненні утопіч¬ 
ної програми -«гуманізації» світу 
і людської свідомості. Маркси¬ 
стсько-ленінське розуміння С. п. 
випливає з осн. положення істо¬ 
ричного матеріалізму про вирі¬ 
шальну роль способу виробництва 
в розвитку суспільства. Саме 
з цього марксисти виводять об’єк¬ 
тивний критерій С. п.— розвиток 
продуктивних сил і виробничих 
відносин. Боротьба передових кла¬ 
сів проти віджилих виробничих 
відносин, реакційних соціально- 
політ. порядків є вирішальною си¬ 
лою висхідного істор. розвитку. 
Вищий рівень продуктивних сил 
забезпечує значно вищу форму 
прогресу, розширення діапазону 
свободи людей у їхньому відно¬ 
шенні до природи і в самому сусп. 
житті. Виходячи з даної концеп¬ 
ції про критерії С. п., марксизм- 
ленінізм розглядає виникнення і 
розвиток первіснообщинної, рабо¬ 
власницької, феодальної, капіта¬ 
лістичної та комуністичної форма¬ 
цій як закономірні стадії С. п. 
Для докапіталістичних типів С. п. 
характерні уповільнені темпи роз¬ 
витку. Капіталізм характеризу¬ 
ється великим зростанням тем¬ 
пів розвитку суспільства, яке 
має антагоністичний, нерівномір¬ 
ний характер, оскільки прогрес 
однієї частини суспільства здійсню¬ 

ється за рахунок інших. Комуніс¬ 
тичний тип С. п. якісно відрізня¬ 
ється від усіх попередніх. Кому¬ 
нізм, що приходить на зміну ка¬ 
піталізмові в результаті соціаліс¬ 
тичної революції, вперше створює 
умови для безмежного прогресу 
людства на основі ліквідації со¬ 
ціальної нерівності й прискореного 
розвитку продуктивних сил. 
Уперше в історії суспільства в ко¬ 
муністичній формації починає дія¬ 
ти закон рівномірного гармоній¬ 
ного розвитку всіх його сторін. 
Безперервний і дедалі зростаючий 
розвиток продуктивних сил є ос¬ 
новою дальшого вдосконалення 
всіх сторін життя суспільства, 
всебічного розвитку самої людини. 

П. Я. Номеровський. 

СОЦІАЛЬНИЙ РбЗВИТОК — 
зміни, що відбуваються в суспіль¬ 
стві в процесі його поступу. 
Марксизм-ленінізм розглядає С. 
р. як заг. принцип, покладений в 
основу пояснення історії суспіль¬ 
ства. Суспільство розвивається за 
об’єктивними законами, які лю¬ 
ди неспроможні ні створити, ні 
змінити, ні скасувати, але, пі¬ 
знавши їх, можуть діяти в необхід¬ 
ному напрямі. С. р. визначається 
розвитком продуктивних сил, від¬ 
повідних їм виробничих відносин, 
що виявляється у закономірному 
становленні, розвитку і зміні су¬ 
спільно-економічних формацій, 
кожній з яких відповідає певний 
спосіб виробництва. У класово 
антагоністичному суспільстві пере¬ 
хід від однієї формації до іншої 
здійснюється в результаті класо¬ 
вої боротьби, шляхом революції 
соціальної. Проте С. р. ^відбува¬ 
ється не прямолінійно. Його заг. 
висхідна лінія — наслідок діалек¬ 
тичного взаємозв’язку і взаємодії 
багатьох процесів, частина яких 
веде в бік від соціального прогре¬ 
су, а деякі мають регресивне спря¬ 
мування. Марксистсько-ленінське 
вчення про С. р. є філос.-методоло¬ 
гічною базою теорії і практики 
революц. перебудови суспільства 
на соціалістичних і комуністичних 
засадах. Це знайшло свій вияв 
насамперед у теорії соціалістичної 
революції і переростання соціаліз¬ 
му в комунізм. Досвід СРСР, ін. 
країн соціалістичної співдружно¬ 
сті наочно довів положення марк¬ 
сизму-ленінізму про те, що за со¬ 
ціалізму С. р. проходить певні 
стадії на власній основі. Вищою 
стадією його є розвинуте соціа¬ 
лістичне суспільство. 
Величезне значення для теорії і 
практики наук, комунізму мають 
зроблені XXVI з’їздом КПРС вис¬ 
новки з питань С. р. за умов зрі¬ 
лого соціалізму: про шляхи збли¬ 
ження всіх класів і соціальних 
груп рад. суспільства, стирання 
міжкласових відмінностей і підви¬ 
щення ролі робітн. класу як про¬ 
відної сили цього процесу; про 
дальший розвиток нац. відносин, 
зміцнення братерської дружби всіх 
народів СРСР; про розквіт і вза¬ 
ємозбагачення нац. культур та фор¬ 
мування культури єдиного радян¬ 
ського народу як нової соціаль¬ 
ної й інтернац. спільності, про 
зміцнення матеріальних і духов¬ 
них основ соціалістичного способу 
життя, формування нової лю¬ 
дини та ін. У прийнятій з’їздом 

розгорнутій соціальній програмі 
(див. Соціальна програма КПРС) 
вказано практичні шляхи дальшого 
С. р. суспільства розвинутого со¬ 
ціалізму. А. В. Мяловицький. 

СОЦІАЛЬНИХ І ЕКОНОМІЧ¬ 
НИХ проблем зарубіжних 
краТн інститут ан урср - 
науково-дослідна установа. Міс¬ 
титься в Києві. Засн. 1978 на базі 
наук, підрозділів Історії інсти¬ 
туту АН УРСР та Економіки 
інституту АН УРСР. На 1982 
інститут мав 11 наук, відділів. 
Аспірантура. Осн. напрями наук, 
досліджень: прикордонні екон. 
зв’язки з країнами РЕВ, експортне 
виробництво, використання капіта¬ 
ловкладень і трудових ресурсів 
на спільних виробничих об’єктах; 
соціально-екон. процеси в краї¬ 
нах Бл. Схо;^; питання ідеоло¬ 
гічної боротьби, міграційні про¬ 
цеси і становище емігоації; бо¬ 
ротьба трудящих заруоіж. країн 
проти соціального та нац. гноб¬ 
лення; критика бурж. ідеологіч¬ 
них течій; екон. і міжнар.-пра¬ 
вові аспекти охорони навколиш¬ 
нього середовища в зонах Чорно¬ 
мор’я і Середземномор’я; екон. і 
міжнар.-правові аспекти патентно- 
ліцензійної справи. 

^ О. О. Малько. 
СОЦІАЛЬНІ ХВОРОБИ — хворо¬ 
би людини, поширення і перміг 
яких значною мірою пов’язані з 
несприятливими умовами суспіль¬ 
но-економічного ладу. Виділення 
С. X. в окрему групу має умовний 
характер, оскільки виникнення 
більшості хвороб певною мірою за¬ 
лежить від соціальних умов, по¬ 
в’язаних з певним способом вироб¬ 
ництва. До С. X. звичайно відно¬ 
сять туберкульоз, венеричні хво¬ 
роби, алкоголізм, наркоманію, 
трахому, рахіт, ряд професійних 
хвороб, інфекційних хвороб та ін. 
С. X. є породженням суспільно- 
економічних формацій, в основі 
яких лежить експлуатація людини 
людиною; найхарактерніші вони 
для капіталістичного суспільства. 
Соціалістичне суспільство усуває 
умови, які породжують С. X. (без¬ 
посередньо — шляхом невпинного 
поліпшення умов праці та побуту). 
Після перемоги Великої Жовтн. 
соціалістичної революції було пе¬ 
редбачено і втілено ряд заходів 
щодо боротьби з С. X., які зали¬ 
шилися у спадщину від царської 
Росії. Протягом періоду будів¬ 
ництва соціалізму в СРСР в цій 
галузі досягнуто значних успіхів, 
зокрема щодо запобігання профе¬ 
сійним хворобам (див. також Про¬ 
філактика). 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОН ОМ Гчні 
права громадян СРСР — за¬ 
кріплені в Конституції СРСР, 
конституціях союзних (див. Кон¬ 
ституція УРСР) і авт. респуб¬ 
лік, а також в ін. рад. законах 
права рад. громадян, які забезпе¬ 
чують їм реальну можливість бра¬ 
ти участь у сфері матеріального 
виробництва і розподілу матері¬ 
альних благ. Ці права є визначаль¬ 
ними щодо всіх ін. прав, свобод і 
обов’язків рад. громадян. До них 
належать закріплені в рад. конс¬ 
титуційному законодавстві: право 
на працю, яке включає право на 
вибір професії, роду занять і ро¬ 
боти відповідно до покликання. 
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здібностей, професійної підготов¬ 
ки, освіти та з урахуванням сус¬ 
пільних потреб; право на відпочи¬ 
нок; право на охорону здоров'я; 
право на матеріальне забезпечен¬ 
ня в старості, в разі хвороби, пов¬ 
ної або часткової втрати праце¬ 
здатності, а також втрати году¬ 
вальника; право на житло. Здій¬ 
снення громадянами СРСР соці- 
ально-екон. прав невіддільне від 
виконання ними своїх обов’язків. 
Див. також Основні права, свободи 
і обов'язки громадян СРСР. 

І. П. Бутко. 

«СОЦІАЛЬНОЇ ДГТ» ТЕбРІЯ — 
один з провідних напрямів сучас. 
бурж. соціології, який виник у 
20-х рр. 20 ст. Найбільше поши¬ 
рився в США. Розроблена в пра¬ 
цях М. Вебера, Ф. Знанецького, 
Т. Парсонса та ін. Центр, катего¬ 
рією «С. д.> т. є асоціальна дія>, 
під якою розуміють зв’язки, уяв¬ 
лення, психологічні, моральні мо¬ 
менти, що виникають у процесі без¬ 
посередньої взаємодії двох або 
більше індивідів. Вважаючи акти 
взаємодії (-«соціальну поведінку») 
найпростішою -«клітиною» струк¬ 
тури суспільства, предметом соціо¬ 
логії, «С. д.» т. на цій основі нама¬ 
гається створити теорію особистих 
відносин людей, щоб підмінити 
ними всі сусп. відносини. Будучи 
за своїм характером суб’єктивно- 
ідеалістичною, <С. д.»т. заперечує 
соціально-екон. зумовленість по¬ 
ведінки людей, виступає проти ма¬ 
теріалістичного розуміння сусп. 
явищ і процесів. Розглядаючи рів¬ 
новагу (див. <Рівноваги> теорія) 
як ідеальний стан сусп. відносин, 
«С. д.» т. звертає головну увагу на 
розробку соціально-психологічних 
механізмів регулювання людської 
поведінки, намагається дати капі¬ 
талістам засоби витонченого мані¬ 
пулювання свідомістю мас. 
СОЦІ Аль НО-КУЛЬТ^РНІ 
КОМПЛЕКСИ в СРСР — функ¬ 
ціональні об’єднання установ і 
організацій, які здійснюють за 
єдиним комплексним планом гро- 
мадсько-політ. та культурно-ви¬ 
ховну роботу в межах певного 
мікрорайону (в містах), сільської 
чи селищної Ради нар. депутатів, 
колгоспу або радгоспу. До складу 
С.-к. к. входять культурно-освітні 
заклади (загальноосвітні, муз. і 
худож. щколи, клуби, 6-ки, му¬ 
зеї, палаци і будинки піонерів, 
кінотеатри тощо), заклади фізичної 
культури і спорту (стадіони, спорт, 
школи), громад, орг-ції, добро¬ 
вільні товариства. Роботу комп¬ 
лексу координує громад, коорди¬ 
наційна Рада. Методичні центри 
містяться в будинках, палацах 
культури та ін. клубних закладах. 
Осн. принципи роботи С.-к. к. 
розробив Уральський центр АН 
СРСР (м. Свердловськ). В УРСР 
в одинадцятій п’ятирічці здійсню¬ 
ється цільова програма по ство¬ 
ренню культурних комплексів, 
зміцненню їхньої матеріально- 
технічної бази. На 1.1 1983 в рес¬ 
публіці діяло 298 таких комплек¬ 
сів у районних центрах. 

А. О. Леонова. 

соціАльно-політйчна й 
ід£ина Єдність радянсь¬ 
кого СУСПГЛЬСТВА — спіль- 
ність економічних, політ., Ідейних 
І моральних інтересів рад. наро¬ 

ду, яка виникла в результаті пере¬ 
моги соціалізму, ліквідації екс¬ 
плуататорських класів і перетво¬ 
рення трудящих класів і верств на 
соціально споріднені класи і соці¬ 
альні групи. З побудовою роз¬ 
винутого соціалістичного суспіль¬ 
ства відбулося зміцнення С.-п. 
й і. є. р. с., провідною силою якої 
виступає робітн. клас. Екон. ос¬ 
новою цієї єдності є сусп. влас¬ 
ність на засоби виробництва, полі¬ 
тичною — соціалістична держава 
й соціалістична демократія; іде¬ 
ологічною — ідеологія марксизму- 
ленінізму, яка з перемогою соціа¬ 
лізму стає ідеологією всього рад. 
народу. Виріщальною силою С.-п. 
й і. є. р. с. є союз робітн. класу, 
колг. селянства і нар. інтелігенції, 
її невід’ємними рисами — дружба 
народів, рад. патріотизм і про- 
лет. інтернаціоналізм. Вищим 
проявом єдності рад. народу є йо¬ 
го згуртованість навколо Комуніс¬ 
тичної партії Радянського Союзу. 
Єдність і згуртованість рад. наро¬ 
ду — це унікальне надбання соціа- 
лізі^, джерело його непереможнос¬ 
ті. С.-п. й і. є. р. с. становить мо¬ 
гутню рущійну силу успіщного 
будівництва комунізму, формуван¬ 
ня соціальної однорідності сус¬ 
пільства. Ю. / Ширяев. 

соціАльно-христи^нська 
ПАРТІЯ Бельгії (СХП). Засн. 
1830 (до 1945 — Католицька пар¬ 
тія). Представники СХП з 1882 
постійно входять до уряду. З 
1968—69 практично поділена на 
дві самостійні партії за етнічно- 
мовною ознакою: валлонську (за- 
лищила за собою назву СХП) і фла¬ 
мандську (остання має назву 
Християнська нар. партія). Від¬ 
мінність в їхніх програмних наста¬ 
новах стосується лише регіональ¬ 
них проблем, зв’язок між обома 
партіями здійснюється спец, ор¬ 
ганом. СХП об’єднує частину бур¬ 
жуазії, духівництва, а також час¬ 
тину трудящих-католиків, відоб¬ 
ражає інтереси великої фінанс. і 
серед, буржуазії, монархічних кіл. 
СХП має переважний вплив у Кон¬ 
федерації християнських профспі¬ 
лок. У програмних документах 
СХП виступає на захист приватної 
власності та -«класового співробіт¬ 
ництва». Більшість лідерів партії 
проголошує свою вірність НАТО 
і закликає до зміцнення Європей¬ 
ського економічного товариства та 
ін. капіталістичних угруповань. В 
результаті виборів (листопад 1981) 
СХП увійшла до урядової коалі¬ 
ції. Обидва крила партії налічу¬ 
ють 160 тис. членів (1981). Полі¬ 
тику партії відображають газети 
-«Лібр Бельжік» (-«Вільна Бельгія») 
і -«Газетт ван Антверпен» (-«Антвер- 
пенська газета»). г. В. Чирко. 

СОЦІОЛІНГВГСТИКА, соціоло¬ 
гічна лінгвістика — мовознавча 
дисципліна, в якій вивчаються за¬ 
гальні закономірності функціону¬ 
вання мови в суспільстві і її кон¬ 
кретні особливості в різних сус¬ 
пільних умовах. Предметом С. 
є соціальна диференціація мови 
на всіх рівнях її структури; взає¬ 
мовідношення мови й нації; ти¬ 
пологія ..мовних ситуацій, тобто 
розподілу соціальних функцій між 
різними мовами й діалектами; за¬ 
кономірності взаємодії мов у різ¬ 
них соціальних умовах і соціальні 

аспекти двомовності, багатомов¬ 
ності та диглосії (використання 
різних соціально відмінних під¬ 
систем тієї самої мови); мовна полі¬ 
тика та ін. Марксистська С. базу¬ 
ється на принципах істор. матері¬ 
алізму, теорії марксистської соціо¬ 
логії та на діалектико-матеріаліс- 
тичному вченні про мову як сус¬ 
пільне явище. Основи соціолінг¬ 
вістичних досліджень було закла¬ 
дено в 20—30-і рр. 20 ст. у працях 
рад. мовознавців (Л. П. Якубин- 
ського, Б. О. Ларіна, В. М. Жир- 
мунського, Є. Д. Поливанова та 
ін.). З різних позицій проблеми 
С. розроблялися й у працях пред¬ 
ставників окремих напрямів зару¬ 
біжного мовознавства (франц. щко- 
ла соціологічної лінгвістики та ін.). 
Амер. мовознавці, які запропону¬ 
вали термін -«соціолінгвістика», ви¬ 
ходять в основному з філософ¬ 
ських позицій біхевіоризму та нео¬ 
позитивізму. 
Літ.: Швейцер А. Д. Современная 
социолингвистика. Теория, проблемьі, 
методм. М., 1976; Дешериев Ю. Д. 
Социальная лингвистика. М., 1977. 

О. С. Мельничук. 

СОЦІОЛОГГЧНА асоціація 
МІЖНАРОДНА — об’єднання 
нац. і регіональних орг-цій, дос¬ 
лідницьких інститутів, які ве¬ 
дуть наук, роботу в галузі соціо¬ 
логії. Заснована 1949 на конгресі 
в Осло. Діє під егідою ЮНЕСКО. 
С. а. м. передбачає й індивідуальне 
членство. За статутом гол. цілями 
С. а. м. є сприяння міжнар. соціо¬ 
логічним дослідженням, розвиток 
контактів між соціологами, орга¬ 
нізація міжнародного обміну ін¬ 
формацією в галузі соціології, 
проведення всесвітніх соціоло¬ 
гічних конгресів. Керівні орга¬ 
ни: Рада представників нац. асо¬ 
ціацій та обираний нею Виконком 
на чолі з президентом, а також 
Дослідницька рада. Місцеперебу¬ 
вання секретаріату С. а. м.— Мі¬ 
лан (Італія). Рад. Союз представ¬ 
лений в С. а. м. з 1958 Соціологіч¬ 
ною асоціацією СРСР. Відбу¬ 
лося 10 всесвітніх соціологічних 
конгресів (1950, Цюріх; 1953, 
Льєж; 1956, Амстердам; 1959, 
Мілан; 1962, Ващінгтон; 1966, Еві- 
ан; 1970, Варна; 1974, Торонто; 
1978, Упсала; 1982, Мехіко). Рад. 
вчені брали участь у роботі все¬ 
світніх соціологічних конгресів, по¬ 
чинаючи з 3-го. 

В. П. Чорноволенко. 

СОЦІОЛОГГЧНА асоціація 
СРСР — добровільна громадська 
наукова організація, створена 1958 
для сприяння розвиткові дослід¬ 
жень у галузі марксистської соціо¬ 
логії. Об’єднує наук, колективи і 
окремих учених, працює під ке¬ 
рівництвом Секції сусп. наук 
Президії АН СРСР. Є колективним 
членом Соціологічної асоціації 
міжнародної. Має в своєму складі 
центр, та місц. н.-д. секції, а також 
регіональні відділення (в респуб¬ 
ліках, областях, містах). Здійснює 
свої функції щляхом координації 
діяльності членів асоціації, спри¬ 
яння ефективному використанню 
результатів соціологічних дослід¬ 
жень у практиці комуністичного 
будівництва, проведення наук, кон¬ 
ференцій, симпозіумів і нарад, 
сприяння підготовці кадрів фа¬ 
хівців і підвищення їхньої квалі- 

СОЦІОЛОГІЧНА 
АСОЦІАЦІЯ СРСР 
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СОЦІОЛОГІЧНА 
ШКОЛА ПРАВА 

В. Б. Сочава. 

Сочевиця 
великонасіина: 
1 — верхня частина 
рослини; 2 — боби; 
З — насінина. 

Сочевичка стебла бу¬ 
зини (ЗатЬисиз пібга): 
1 — клітини виповню- 
вальної тканини; 2 — 
клітини епідермісу; 
З — корок; 4 — фело¬ 
ген. 

фікації, інформації членів асо¬ 
ціації про соціологічні досліджен¬ 
ня в СРСР і за рубежем, розвитку 
наук, зв’язків рад. соціологів з 
зарубіжними колегами, а також з 
міжнар. та зарубіжними нац. орг- 
ціями соціологів, сприяння книго- 
обмінові та розвиткові бібліогра¬ 
фічної інформації. Укр. відділен¬ 
ня С. а. СРСР діє з 1968. 

В. П. Чорноволенко. 

СОЦЮЛОГГЧНА ШКйЛА ПРА- 
ВА, соціологічні теорії права — 
бурж. правові концепції, які тлу¬ 
мачать право і його дію, процеси 
створення правових інститутів, 
правотворчість, ефективність пра¬ 
ва, причини злочинності та ін. 
з позицій бурж. соціології. Ви¬ 
никли в епоху імперіалізму під 
впливом ускладнення правового 
регулювання, розкладу бурж. за¬ 
конності, кризи юрид. позитивіз¬ 
му. Серед ф2ікторів, які визнача¬ 
ють право, представники С. пі. п. 
називають «^сукупність суспільних 
союзів», заг. інтереси суспільства 
і конфліктуючі з ними -«інтереси 
особи», компроміс інтересів -«со¬ 
ціальних груп», але аналізують 
їх у відриві від екон. базису сус¬ 
пільства та інтересів класів. Під 
правом вони розуміють наслідок 
застосування юрид. норм, т. з. 
-«живе право», -«досвід», -«практи¬ 
ку» й цим обгрунтовують відхід 
від законності, зневажання пра¬ 
вових норм тощо. Різні варіанти 
соціологічних концепцій вису¬ 
нули в Німеччині Е. Ерліх (школа 
«вільного правознаходження»), у 
США — Р. Паунд (гарвардська 
школа права), представники <реа- 
лістичноїь школи права та ін. 
бурж. шкіл. Погляди С. ш. п. 
поширені в сучас. бурж. правознав¬ 
стві, кримінально-правовій науці, 
кримінології, а також у бурж. со¬ 
ціологічних дослідженнях права. 
Літ.: Туманов В. А. Буржуазная пра¬ 
вовая идеология. М., 1971; Луковская 
Д. И. Социологическое направление 
во французской теории права. Л., 
1972; Марчук В. П. «Свободное пра¬ 
во» в буржуазной юриспруденции. 
К., 1977; Заоигайло В. К. Право и 
общество. Новьіе проблемьі и методи 
буржуазного правоведения. К., 1981. 

Н. С. Прозорова. 

СОЦІОЛОГГЧНІ ДОСЛГДЖЕН- 
НЯ — вивчення сусп. ЯВИЩ, Проце¬ 
сів теор. та емпіричними засоба¬ 
ми соціології. Включає етапи: по¬ 
становку проблеми, розробку про¬ 
грами (аналіз осн. понять, розгор¬ 
тання їх через систему показни¬ 
ків та емпіричних референтів, об¬ 
грунтування гіпотез та методик 
перевірки їх), збирання первин¬ 
ної соціальної інформації, ста¬ 
тистичну обробку та аналіз її, 
теор. інтерпретацію емпіричного 
матеріалу і виявлення факторів, 
причинних зв’язків, тенденцій і 
законів. Розрізняють фундамен¬ 
тальні С. д. (спрямовані на при¬ 
ріст нового знання) і прикладні 
(застосування наявного знання для 
розв’язання сусп. проблем, роз¬ 
робки практичних рекомендацій). 

В. П. Чорноволенко. 

соціолбгія (від лат. 50сіе1а5 — 
суспільство і грец. Хбуод — вчен¬ 
ня) — наука про закономірності 
виникнення і розвитку соціаль¬ 
них утворень (різних за складніс¬ 
тю систем, форм спільності, со¬ 
ціальних інститутів, процесів). По¬ 

єднуючи теор. та емпіричні засо¬ 
би, С. досліджує взаємозв’язок 
різних сторін сусп. життя, кон- 
кретно-істор. особливості со¬ 
ціальної поведінки груп та інди¬ 
відів. Початок наук. С. поклало 
відкриття К. Марксом ^а Ф. Ен¬ 
гельсом матеріалістичного розу¬ 
міння історії (див. Історичний ма¬ 
теріалізм). Визнання визначаль¬ 
ної ролі способу виробництва в 
житті суспільства дало змогу зро¬ 
зуміти закономірний процес зміни 
суспільно-економічних формацій, 
детально дослідити структуру кож¬ 
ної з них, виявити залежність спо¬ 
собу життя, соціально-політ. від¬ 
носин, суспільної свідомості в кін¬ 
цевому підсумку від панівного типу 
сусп. виробництва. Застерігаючи 
від побудови апріорних, умогляд¬ 
них схем істор. процесу, від схо¬ 
ластичного теоретизування, осново¬ 
положники марксизму-ленініз- 
му надавали великого значення ем¬ 
піричному (фактичному) обгрун¬ 
туванню соціально-наук. знання. 
С. в СРСР та ін. соціалістичних 
країнах особливо інтенсивно роз¬ 
вивається з 60-х рр. В 1958 ство¬ 
рено соціологічну асоціацію СРСР, 
яка ввійшла до Міжнар. соціоло¬ 
гічної асоціації (засн. 1949). Орга¬ 
нізовано ряд н.-д. установ і груп, 
які вивчають проблеми С., зокре¬ 
ма на Україні — відділ С. в Ін-ті 
філософії АН УРСР. Соціологічні 
дослідження в країнах соціалістич¬ 
ної співдружності спрямовано на 
розв’язання проблем соціалістич¬ 
ного і комуністичного будівницт¬ 
ва, вдосконалення соціалістично¬ 
го способу життя, дослідження 
соціальних змін у праці, побуті, 
дозвіллі, ціннісних орієнтаціях різ¬ 
них верств населення під впливом 
науково-технічного прогресу, по¬ 
долання соціальних відмінностей, 
формування нової людини. По¬ 
глиблюється предметна спеціаліза¬ 
ція С., набувають розвитку такі її 
галузі, як С. праці, С. міста, С. 
села, С. освіти, С. сім’ї, С. спорту, 
С. масової комунікації тощо. Су¬ 
час. соціологічна наука є системою 
знань, у якій розрізняють три 
щільно пов’язані між собою рівні: 
загал ьносоціологічну теорію (іс¬ 
тор. матеріалізм), спец, соціоло¬ 
гічні теорії серед, рівня (наприк¬ 
лад, теорії соціальних переміщень, 
соціалізації особи, ціннісних орі¬ 
єнтацій) та емпіричні соціологічні 
дослідження конкретних соціаль¬ 
них явищ і процесів. Ускладнення 
сусп. взаємозв’язків, інтенсифіка¬ 
ція виробництва, вдосконалення 
управління за умов зрілого соціа¬ 
лізму вимагають різнобічної со¬ 
ціальної інформації, стимулюють 
розвиток соціальної статистики, 
створення спеціалізованої соціоло¬ 
гічної служби в пром-сті, держ. 
апараті, розгортання прикладних 
досліджень у С. У комплексі з 
ін. суспільними науками С. покли¬ 
кана забезпечувати теор. фунда¬ 
мент для наук, управління сусп. 
розвитком. 
Бурж. С. почала формуватися в 
середині 19 ст. під впливом по¬ 
зитивізму і відзначалася істори- 
ко-еволюц. характером. Залежно 
від того, що проголошувалося ви¬ 
рішальним чинником сусп. розвит¬ 
ку, в ній склалися такі осн. напря¬ 
ми: географічний {географічна 

школа в соціології), расово-антро¬ 
пологічний, біоорганічний {органіч¬ 
на теорія суспільства і держави), 
психологічний {біхевіоризм), со¬ 
ціальний дарвінізм. У 90-х рр. 
19 ст. відбулася переорієнтація 
соціологічних досліджень: відмо¬ 
ва від порівняльно-істор. опису 
глобальних сусп. систем, перехід 
до аналітичних пошуків первин¬ 
них елементів соціального — чис¬ 
тих форм спілкування, колектив¬ 
ної свідомості, взаємодії соціаль¬ 
них інститутів тощо, з 20-х рр. 
20 ст. дедалі більще пощирюються 
емпіричні дослідження, вдоскона¬ 
люється їхня методика і техніка. 
Бурж. С. виконує не лище ідеоло¬ 
гічну функцію, теоретично обгрун¬ 
товуючи інтереси та цілі пануючого 
класу, а й розвиває свої соціально- 
тех. функції, розв’язуючи числен¬ 
ні прикладні завдання по оптимі- 
зації управління фірмами, запо¬ 
біганню локальним соціальним 
конфліктам, удосконаленню рек¬ 
лами і пропаганди тощо. Вузька 
спеціалізація дослідницької робо¬ 
ти виявилась у відособленні окре¬ 
мих соціологічних дисциплін, а від¬ 
сутність надійної методологічної 
основи (загальносоціологічної тео¬ 
рії) та підпорядкованість дослі¬ 
джень інтересам монополістичного 
капіталу зумовили глибоку ідейну 
кризу сучас. бурж. С. Марксист¬ 
сько-ленінська С. диференційова¬ 
но підходить до оцінки надбань 
немарксистської С. Критично ви¬ 
користовуючи вироблені нею при¬ 
йоми емпіричного дослідження і 
велику соціологічну інформацію 
про різні сторони життя бурж. 
суспільства, вона ріщуче бореться 
проти ненаук., реакційних ідей та 
концепцій бурж. С., непримиренно 
ставиться до будь-яких ідейно- 
теор. компромісів з бурж. соціо¬ 
логами. 
Літ.: Социология в СССР, т. 1—2. 
М., 1962—65; Чагин Б. А. Очерк ис- 
тории социологической ммсли в 
СССР (1917-1969). Л., 1971; Рабочая 
книга социолога. М., 1976; Критика 
современной буржуазной теоретичес- 
кой социологии. М., 1977; Социсло- 
гия и современность, т. 1—2. М., 
1977; Социология и проблеми соцн- 
ального развития. М., 1978; История 
буржуазной социологии первой по¬ 
ловини XX в. М., 1979; Основи 
марксистско-ленинской социологии. 
М., 1980; Советская социология, т. 
1—2. М., 1982. В. П. Чорноволенко. 

СОЦІОМ£ТРІЯ (від лат. 50СІЄ- 

Іаз — суспільство і грец. цєірєсо — 
вимірюю) — галузь соціальної пси¬ 
хології, предметом якої є між- 
особові відносини в малих гру¬ 
пах соціальних. За допомогою 
спец, методики (соціометричний 
тест та ін.) С. експериментально 
досліджує взаємні суб’єктивні став¬ 
лення членів групи один до од¬ 
ного, структуру і динаміку цих 
взаємин, становище індивідів у 
групі, питання лідерства та ін. 
Теор. та прикладні результати 
С. широко використовуються в 
управлінні соціальним розвитком 
трудових колективів, у виховній 
роботі тощо. Досвід застосування 
експеримент, методів С. в наук, 
дослідженнях свідчить, що в по¬ 
єднанні з методами змістового ана¬ 
лізу на базі заг. методології марк- 
сизму-ленінізму вони можуть да¬ 
вати плідні наук, результати. В 
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бурж. СОЦІОЛОГІЇ засновником С. 
як напряму мікросоціології в 
30-х рр. 20 ст. виступив Дж. Мо¬ 
рено, який поклав початок роз¬ 
робці спец, експеримент, методик 
і висунув спекулятивну загально- 
соціологічну концепцію та утопіч¬ 
ну ідею перебудови капіталістич¬ 
ного суспільства за допомогою т. з. 
соціометричної революції, тобто 
перебудови структури взаємин лю¬ 
дей у малих соціальних групах. 

^ В. П. Чорноволенко. 
СОЦЬКИЙ — і) Старший над 
сотнею в ополченні Київської Русі. 
2) Молоді служителі для доручень, 
здебільшого в ратушах Лівобе¬ 
режної і Правобережної Украї¬ 
ни та зх.-укр. земель 17—18 ст. 
В деяких місцевостях їх називали 
сотничками, осавульчиками. 3) В 
Росії, в т. ч. на тер. України, ви¬ 
борна службова особа від міськ. 
посадського населення (16—18 ст.), 
державних селян (кін. 18 ст.— 
1861) і всіх категорій селянства 
після селянської реформи 1861. 
Виконував переважно поліцей¬ 
ські функції. В 1903 С. замінено 
вільнонайманими повітовими полі¬ 
цейськими стражниками. 
С О Ч А В А Віктор Борисович 
[7(20). VI 1905, с-ще Парголово, 
тепер Ленінгр. обл. РРФСР — 
29.ХІІ 1978, Ленінград] — рад. 
геоботанік, географ, акад. АН 
СРСР (з 1968). У 1924 закін¬ 
чив Ленінгр. с.-г. ін-т. у 1926 
—36 і 1943—64 працював у Бот. 
ін-ті АН СРСР. У 1935—38 — зав. 
відділом оленярства Арктичного 
ін-ту. Викладав у ленінгр. ун-ті 
1938—58 (з 1944 — професор) 
і педагогічному ін-ті ім. Гер- 
цена (1939—50). В 1959—75 — 
директор Ін-ту географії Сибіру 
1 Далекого Сходу Сибірського від¬ 
ділення АН СРСР (Іркутськ). Го¬ 
лова Комісії по тематичній карто¬ 
графії Міжнар. картографічної 
асоціації (1968—72). Провадив екс¬ 
педиційні дослідження на Уралі, в 
Сибіру і на Далекому Сході та 
на Кавказі. Керував експедиціями 
АН СРСР в Молдавії (1949—50) 
та Закарпатті (1949—53) з метою 
вивчення можливості культиву¬ 
вання чаю. Осн. праці — з питань 
геоботанічного картографування, 
класифікації ландшафтів і рос¬ 
линності, природного районуван¬ 
ня та структурно-динамічного на¬ 
пряму в ландшафтознавстві. Пре¬ 
мія ім. В. Л. Комарова АН СРСР, 
1950. Удостоєний срібної меда¬ 
лі ім. П’єра Ферма (1960) Акаде¬ 
мії наук і красних мистецтв у 
Тулузі (Франція). Нагороджений 
2 орденами Леніна та медалями. 

І.М. Сошенко. Продаж сіна на Дніпрі. 
ДМУОМ у Києві. 

СОЧЕВЙЦЯ (Бепз) — рід одно¬ 
річних трав’янистих рослин роди¬ 
ни бобових. Стебло прямостояче 
або висхідне. Листки складні, 
парноперисті, закінчуються вуси¬ 
ком. Плід — біб. Відомо 5 (за 
ін. джерелами — 6) видів, пошир, 
переважно в Середземномор’ї, Зх. 
і Серед. Азії. В СРСР, у т. ч. на 
Україні, — 4 види, з них у куль¬ 
турі С. харчова, або зви¬ 
чайна (Ь. спііпагіз) — цінна 
зернобобова культура. Стебло пря¬ 
мостояче чотиригранне, розгалу¬ 
жене, 20—75 см заввишки, лист¬ 
ки з З—7 парами овальних опуклих 
листочків. Квітки дрібні, білі, 
блакитні або сині, у пазушних 
китицях. Боби ромбічні, з 1—З пле¬ 
скатими насінинами. Походить, за 
припущенням, з Передньої Азії. 
Дуже давня культура. її вирощу¬ 
ють у більшості країн земної кулі, 
в УРСР — переважно в Лісостепу. 
Залежно від сорту та умов виро¬ 
щування насіння С. містить пе¬ 
ресічно (у %) білка 26—35, крох¬ 
малю 47—60, жиру 0,6—2, кліт¬ 
ковини 2,4—4, золи 2,3—4,4; ві¬ 
таміни Ві, Вг тощо. 
Зерно С. використовують на про¬ 
довольчі цілі у харч, пром-сті 
для виготовлення конс^вів, пе¬ 
чива тощо. Солома і дрібне зерно 
С. — добрий корм для с.-г. тварин. 
Урожай зерна — 11—15 ц/га, 
передові г-ва одержують до ЗО 
ц/га. Районовані на Україні (1983) 
сорти харчової С.: Дніпровська З, 
Нова луна, Петровська 4/105. 
Літ.: Чернобривенко С. И. Зерно- 
бобовьіе культури на Украине. К.— 
Х., 1947; Зернові бобові культури. 
К., 1964; Бугай С. М. Рослинництво. 
К., 1978. Ф. П. Юхимчук. 

СОЧЕВЙЧКЙ — сукупності не¬ 
щільно розташованих клітин пе- 
ридерми багаторічних стебел і ко¬ 
ренів, що випинаються на поверхні 
у вигляді горбочків. Нещільна, 
т. 3. виповнювальна тканина С., 
що утворюється внаслідок діяль¬ 
ності фелогену, містить численні 
міжклітинники. С. виконують ди¬ 
хальну функцію. 
СбЧІ — місто крайового підпоряд¬ 
кування Краснодар. краю РРФСР. 
Розташоване на березі Чорного м. 
Залізнична станція, мор. порт, 
аеропорт. 300 тис. ж. (1982). Поді¬ 
ляється на 4 міські райони. Про¬ 
відні галузі — сфера обслугову¬ 
вання, буд-во та харч, пром-сть. 
У С.— н.-д. ін-т курортології та 
фізіотерапії, наук.-виробниче об’¬ 
єднання по пром. квітництву і гір¬ 
ському садівництву, Кавказ, філі¬ 
ал Всесоюзного н.-д. ін-ту лісів¬ 
ництва та механізації лісового г-ва 
з парком чДендрарій^, дослідна 
овочева та хвиледослідна станції. 
Філіал Краснодар. політех. ін-ту, 
політехнікум, мед. уч-ще. Музеї: 
історії курорту, літ.-меморіаль¬ 
ний М. Островського (письменник 
перебував у С. 1928—36 з пе¬ 
рервами), «Дерево дружби». Фі¬ 
лармонія, цирк, кіноконцертний 
зал «Фестивальний», виставочний 
зал образотворчого мистецтва. 
Значний центр туризму. 
С.— бальнео-грязьовий і кліма¬ 
тичний курорт загальносоюзного 
значення. Територія курорту, осн. 
частина якого розташована на Со¬ 
чинському мисі та схилах відро¬ 
гів гір Головного хребта Великого 

Кавказу, простягається на 145 км 
уздовж берега Чорного м. До 
складу курорту С. входять с-ще 
Хоста та курортні с-ща Адлерського 
і Лазаревського р-нів м. Сочі. 
В С. теплий і вологий клімат. Ку¬ 
пальний сезон — з червня до 
кінця жовтня. Лікувальні засоби 
С.— мацестинські води (сірко¬ 
во днево-хлори дно-натрієві), клі¬ 
матотерапія, морські купання. 
Показання; захворювання 
органів кровообігу, руху; нерво¬ 
вої системи, шкіри; гінекологіч¬ 
ні захворювання. Функціонує ці¬ 
лий рік. Місто нагороджено ор¬ 
деном Вітчизняної війни 1-го 
ступеня (1980). С. утворено 1896. 
С О Ш £ Н К О Іван Максимович 
(2.VI 1807, Богуслав, тепер місто 
Київ. обл.— 18.VП 1876, м. Кор¬ 
сунь, тепер Корсунь-Шевченківсь- 
кий Черкаської області) — укр. 
живописець. У 1834—38 навчався 
в петерб. АМ. Автор портретів 
(«Портрет бабусі М. Чалого», «Жі¬ 
ночий портрет»), жанрових кар¬ 
тин з життя укр. селян («Про¬ 
даж сіна на Дніпрі»; «Хлопчики- 
рибалки», 1857), а також пейзажів. 
З 1839 викладав малювання в гім¬ 
назіях у Ніжині, з 1846 — в Не- 
мирові, з 1856 — в Києві, де його 
учнем був В. Орловський. Твори 
С. зберігаються в ДМУОМ у Києві 
та Київ, музеї Т. Г. Шевченка. Зу¬ 
стрівшись у 1835 в Літньому саду 
в Петербурзі з Т. Шевченком, 
ввів його в петерб. АМ і сприяв 
викупові з кріпацтва. 
Літ.: Чальїй М. Йван Максимович 
Сошенко, К., 1876. 
«СОК)3» — найменування серії 
рад. багатомісних космічних ко¬ 
раблів для польотів по навколо¬ 
земній орбіті; програма їх роз¬ 
робки і запусків. Призначені для 
систематичного багатопланового 
дослідження та освоєння космічно¬ 
го простору, відпрацювання кон¬ 
струкції, систем, процесів керу¬ 
вання, маневрування і стикуван¬ 
ня космічних літальних апара¬ 
тів, перевірки принципів ство¬ 
рення навколоземних орбітальних 
комплексів, обслуговування в ролі 
транспортних кораблів наук, 
станцій <Салют>, проведення 
наук., наук.-тех., мед.-біол., тех¬ 
нологічних, нар.-госп., приклад¬ 
них досліджень і експериментів. 
Використовувались для підготов¬ 
ки та проведення спільного рад.- 
амер. польоту за програмою ЕПЛС. 
Корабель «С.» складається з спуск¬ 
ного апарата, орбітального і при- 

4СОЮЗ» 

І. М. Сошенко. 
Портрет роботи худож¬ 
ника П. Ю. Заболот- 
ського. Фрагмент. Туш. 
1834. Київський музей 
Т. Г. Шевченка. 

Сочі. Пансіонат 
«Адлер». 

Схема корабля 
«Союз-22»: 
1 — орбітальний відсік; 
2 — спускний апарат; 
3 — при ладо-агрегатний 
відсік; 4 — сонячні ба¬ 
тареї; 5 — коректуюча 
рушійна установка: 
6 — фотоапарат 
МКФ-6: 7 — фотовід- 
сік. 



_^ 
союз БІОЛОГІЧ¬ 
НИХ НАУК МІЖ¬ 
НАРОДНИЙ 

ладо-агрегатного відсіків; на <С.- 
22>у крім того, з боку орбіталь¬ 
ного відсіку було встановлено фо- 
товідсік (мал.)* Спускний 
апарат призначений для роз¬ 
міщення екіпажу на ділянці виве¬ 
дення, у польоті по орбіті і при 

Запуски космічних кораблів типу ^Союз»' (за станом 
на 20.IV 1983) 

Найменуван 
ня корабля Дата запуску Екіпаж 

«Союз-І» 23. IV 1967 

«Союз-2> 25.x 1968 

«Союз-3> 26.x 1968 

«Союз-4> 14.1 1969 

4Союз-5> 15.1 1969 

«Союз-6> 11.x 1969 

<Союз-7> 12.x 1969 

^Союз-8> 13.x 1969 

<Союз-9> 1.VI 1970 

^ Союз-10» 23.IV 1971 

«Союз-11» 6.VI 1971 

«Союз-12> 27.IX 1973 

«Озюз-ІЗ» 18.ХІІ 1973 

«Союз-14» З.VII 1974 

«Союз-15» 26.VIII 1974 

«СЗоюз-Іб» 2.ХІІ 1974 

«Союз-17» 11.1 1975 

«Союз» * 5.IV 1975 

«Союз-18» 24.V 1975 

«Союз-19> 15. VII 1975 

«Союз-20> 17.XI 1975 

«Союз-21» 6. VII 1976 

«Союз-22» 15. IX 1976 

«Союз-23» 14.x 1976 

«(Іююз-24» 7.II 1977 

«Союз-25» 9.x 1977 

«Союз-26> 10.XII 1977 

«Союз-27> 10.1 1978 

«Союз-28> 2.ІІІ 1978 
«Союз-29> 15. VI 1978 

«Союз-30> 27.VI 1978 

«Союз-31> 26.VIII 1978 
«(Іююз-32» 25.11 1979 

«Союз-33> 10.IV 1979 
«Союз-34> 6.VI 1979 

«Союз Т» Іб.ХІІ 1979 

«(Іююз-35» 9.IV 1980 

«Союз-36» 26. V 1980 

«Союз Т-2» 5.VI 1980 

«Союз-37> 23.VII 1980 

«Союз-38» 18.ІХ 1980 

«Союз Т-3» 27.XI 1980 

«Союз Т-4» 12.ІІІ 1981 

«Союз-39> 22.ІІІ 1981 

«Союз-40» 14.V 1981 

«Союз Т-5» 13. V 1982 

«Союз Т-6» 24.VI 1982 

«Союз Т-7» 19.VIII 1982 

«Союз Т-8» 20.IV 1983 

Комаров В. М. 

Безпілотний 
Береговий Г. Т. 

Шага лов В. О 
Волинов Б. В., Єлисєєв О. С., 
Хрунов Є. В. 
Шонін Г. С., Кубасов В. М. 

Філіпченко А. В., Волков В. М., 
Горбатко В. В. 
Шаталов В. О., Єлисєєв О. С. 

Ніколаєв А. Г., Севастьянов В. 1. 

Шаталов В. О., Єлисєєв О. С.. 
Рукавишников М. М. 

Добровольський Г. Т., Вол¬ 
ков В. М., Пацаєв В. І. 
Лазарєв В. Г., Макаров О. Г. 

Климук П. І., Лебедєв В. В. 

Попович П. Р., Артюхін Ю. П. 

Сарафанов Г. В., Дьомін Л. С. 

Філіпченко А. В.. Рукавишни¬ 
ков М. М. 
Губарєв О. О., Гречко Г. М. 

Лазарєв В. Г., Макаров О. Г. 

Климук П. І., Севастьянов В. І. 
Леонов О. А.. Кубасов В. М. 

Безпілотний 
Волинов Б. В., Жолобов В. М. 

Биковський В. Ф., Аксьо- 
нов В. В. 
Зудов В. Д., Рождественсь- 
кий В. І. 
Горбатко В. В., Глазков Ю. М. 

Ковальонок В. В.. Рюмін В. В. 

Романенко Ю. В., Гречко Г. М. 

Джанібеков В. О.. Мака¬ 
ров О. Г. 

Губарєв О. О., Ремек В. 

Ковальонок В. В.. Іванчен- 
ков О. С. 

Климук П. І., Гермашевсь- 
кий М. 

Биковський В. Ф.. Йєн 3. 

Ляхов В. П.. Рюмін В. В. 

Рукавишников М. М., Іванов Г. І. 
Безпілотний 
Безпілотний 
Попов Л. І., Рюмін В. В. 

Кубасов В. М., Фаркаш Б. 

Малишев Ю. В., Аксьонов В. В. 

Горбатко В. В., Фам Туан 
Романенко Ю. В., Тамайо 
Мендес А. 

Кизим Л. Д., Макаров О. Г.. 
Стрекалов Г. М. 

Ковальонок В. В., Савіних В. П. 

Джанібеков В. О., Гуррагча Ж. 

Попов Л. І., Прунаріу Д. 

Березовой А. М., Лебедєв В. В. 

Джанібеков В. О.. Іванчен- 
ков О. С., Кретьєн Ж. Л. 

Попов Л. І., Серебров О. О., 
Савицька С. Є. 

Титов В. Г., Стрекалов Г. М., 
Серебров О. О. 

* Корабель не вийшов на розрахункову орбіту і здійснив по¬ 
садку поблизу м. Горно-Алтайська. 

спуску на Землю. В ньому встанов¬ 
лено крісла космонавтів, пульт ке¬ 
рування кораблем, засоби радіо¬ 
зв’язку, апаратуру для орієнта¬ 
ції й керування рухом, агрегати 
системи життєзабезпечення та па¬ 
рашути. На корпусі є мікродви- 
гуни системи керування спуском та 
двигуни м’якої посадки. Парашут¬ 
на система вводиться в дію на висо¬ 
ті бл. 10 км. На висоті 6л. 1 м спра¬ 
цьовують порохові двигуни м’якої 
посадки. Орбітальний 
відсік служить для проведен¬ 
ня досліджень і для відпочинку 
космонавтів. В ньому розміщено 
наук, апаратуру, блоки системи ке¬ 
рування і зв’язку та агрегати сис¬ 
теми життєзабезпечення. Його з’єд¬ 
нує зі спускним апаратом люк- 
лаз. Передбачено люк для посадки 
космонавтів у корабель на старті, 
який можна використовувати та¬ 
кож для виходу у відкритий кос¬ 
мос. Спереду розташований сти¬ 
кувальний вузол з люком-лазом. 
Приладо - агрегатний 
відсік призначений для рушій¬ 
ної установки та устаткування ко¬ 
рабля. Зовні встановлено антени, 
радіатори системи терморегулю¬ 
вання, датчики орієнтації на Сон¬ 
це й Землю, сонячні батареї. 
Маса <С.> 6л. 7 т, довжина 6л. 
7,5 м, макс. діаметр 2,72 м, діа¬ 
метр жилих відсіків 2,2 м, роз¬ 
мах панелей з сонячними батарея¬ 
ми 8,37 м, сумарний об’єм жилих 
відсіків 6л. 10 м^. Кораблі <С.» ви¬ 
водяться на орбіту триступінчас¬ 
тою ракетою-носієм. Заг. довжи¬ 
на ракети-носія з кораблем <(3.» 6л. 
50 м, макс. діаметр 10,3 м, стар¬ 
това маса понад 300 т. 
У трансп. корабля другого поколін¬ 
ня чСоюз Т> діапазон можливос¬ 
тей ширший, підвищена безпека 
екіпажу, поліпшені експлуатаційні 
характеристики. Всього на 20.IV 
1983 запущено 49 кораблів типу 
<Союз» (табл.). 
Літ.: Успехи Советского Союза в ис- 
следовании космического пространст- 
ва. Второе космическое десятилетие. 
1967 — 1977. М.. 1978; Советская кос¬ 
монавтика. М., 1981. 

Ю. М. Михайлдв. 
союз БЮЛОГГЧНИХ НАУК 
МІЖНАРОДНИЙ, МБС — науко¬ 
ва міжнародна організація. Ство¬ 
рена в 1919 в Брюсселі (Бельгія). 
Гол. завдання, що їх має розв’язу¬ 
вати МБС: сприяння розвиткові 
різних галузей теор. і прикладної 
біології; створення і розвиток н.-д. 
ін-тів для роботи вчених усіх на¬ 
ціональностей; організація диску¬ 
сій і публікацій наук, праць на 
міжнародному рівні; заохочуван¬ 
ня влаштування міжнар. конгре¬ 
сів, симпозіумів і конференцій. 
Ген. асамблея МБС збирається раз 
на три роки. Виконавчий комітет 
складається з Бюро і двох пред¬ 
ставників від кожного з п’яти від¬ 
ділень: ботаніки, біології, навко¬ 
лишнього середовища, функціо¬ 
нальної та аналітичної біології, 
мікробіології, зоології. Фінанси 
надходять від членських внесків 
країн — членів союзу і дотацій 
ЮНЕСКО. До МБС входять нац. 
комітети 36 країн, у т. ч. СРСР та 
більшості соціалістичних країн. 
МБС — член Міжнародної ради 
наукових союзів. 
чСОЮЗ БЛАГОДЕНСТВА» — 
таємне товариство декабристів, за¬ 

сноване на поч. 1818 в Петербурзі. 
На чолі орг-ції стояла Корінна 
управа, до якої входили 29 фунда¬ 
торів т-ва (з них 22 раніше були 
членами <Союзу порятунку^). В 
числі організаторів і найактивні¬ 
ших членів <С. б.» були О. М. Му- 
равйов, С. І. Муравйов-Апостол, 
М. І. Муравйов-Апостол, П. 1. 
Пестель, С. П. Трубецькой, І. Д. 
Якугикін та ін. Всього т-во об’єд¬ 
нувало 200 чол. На Україні діяла 
Тульчинська управа. Групу чле¬ 
нів <С. б.», які зосереджувалися в 
Києві, очолив М. Ф. Орлов. Про¬ 
грама т-ва поділялася на дві час¬ 
тини: перша (-«Зелена книга») фік¬ 
сувала орг. структуру і легальні 
форми діяльності <С. б.», у дру¬ 
гій, відомій тільки керівництву 
т-ва, викладалася таємна мета — 
ліквідація самодержавства і крі¬ 
пацтва, а з 1820 — створення ре- 
волюц. шляхом республіки. Ряд 
членів -«С. б.» 1820 не раз збирався 
в Кам'янці (тепер місто Черкас, 
обл.). На поч. січня 1821 -«(3. б.» 
було розпушено, найактивніші його 
члени увійшли до Північного то¬ 
вариства декабристів і Півден¬ 
ного товариства декабристів. 
«союз ВЙЗВОЛЕННЯ УКРАТ- 
НИ» — реакційна укр. бурж.- 
націоналістична організація. Засн. 
на поч. серпня 1914 у Львові 
(пізніше діяв у Відні) укр. націо¬ 
налістами, які напередодні 1-ї сві¬ 
тової війни емігрували з Росії в 
Сх. Галичину. Утримувався на 
кошти урядів Австро-Угорщини і 
кайзерівської Німеччини. Мав на 
меті відірвати Україну від Росії 
і перетворити її на протекторат Ні¬ 
меччини. Платформа -«Союзу» пе¬ 
редбачала проголошення на Укра¬ 
їні -«конституційної монархії». Чле¬ 
ни <Союзу» вели націоналістичну 
агітацію серед українців, які пере¬ 
бували в таборах військовополоне¬ 
них на тер. Австро-Угорщини і Ні¬ 
меччини, допомагали військ, ксн 
мандуванню цих д-в у створенні 
укр. військ, частин (див. <Січові 
стрільці>). Під час австро-иі- 
мецькоі окупації України 1918 
-«Союз» активно співробітничав з 
окупантами. В. І. Ленін викривав 
членів -«Союзу » як поплічників нім. 
імперіалізму, які стояли <на точ¬ 
ці зору національно-буржуазній» 
(Повне зібр.тв.,т. 49, с. 47). Влітку 
1918 -«Союз» розпущено. Пізніше 
багато членів його заплямували 
себе співробітництвом з гітлерів¬ 
цями. М. М. Швачуляк. 

<СОК)3 ДР!^ЗІВ НАРбДУ» — 
таємна польс. бурж.-демократич¬ 
на організація, що існувала 1833— 
35 у Львові. Була підпорядкована 
орг-ції польс. карбонаріїв у Га¬ 
личині. До складу її входили пред¬ 
ставники інтелігенції, студенти 
ун-ту та ін. Керівний орган—де- 
кастерія, якій підлягали низові 
групи — роти. Очолювали орг-цію 
Г. Вісньовський та А. Давид, її 
членами були С. Гощинський, ПІ. 
Конарський, Л. Лукашевич. Ме¬ 
тою орг-ції було повалення абсо¬ 
лютизму шляхом збройного пов¬ 
стання, утворення на землях кол. 
Речі Посполитої федеративної де¬ 
мократичної республіки, ліквіда¬ 
ція станових привілеїв, звільнення 
селян від панщини і передання їм 
зем. наділів. У 1835 -«С. л. н.» 
влився до новоствореної організа- 



ції ^Співдружність польського 
народу*. ф. І. Стеблгй. 
<СОк)3 3£МЦІВ-КОНСТИТУ- 
ЦІОНАЛГСТІВ» — нелегальна по¬ 
літична організація учасників зем- 
сько-ліберального руху в Росії. Ор¬ 
ганізаційно оформився в Москві 
в листопаді 1903. Мав на меті 
підготувати звернення до царя з 
клопотанням про введення консти¬ 
туції. У <С. з.-к.>не було ні чіткої 
програми, ні чіткої структури (ос¬ 
тання зводилася до періодичних 
з’їздів у Москві; всього їх відбу¬ 
лося 5). Останній з’їзд (липень 
1905) ухвалив створити консти¬ 
туційно-демократичну партію (див. 
Кадети), після виникнення якої 
(жовтень 1905) більшість членів 
<С. з.-к.> увійшла до неї. чСоюз» 
перестав існувати. Праве крило 
<С. з.-к.> стало ядром партії ок¬ 
тябристів. 
СОїЬЗ КОМУНГСТІВ — перша в 
Історії міжнар. комуністична ор¬ 
ганізація пролетаріату. Створений 
у червні 1847 на І конгресі в 
Лондоні на базі реорганізованої в 
теор. і орг. плані таємної орг-ції 
<Союза справедливихр. Заснов¬ 
никами і керівниками С. к. були 
К. Маркс і Ф. Енгельс. Конгрес 
обговорив проект програми Союзу, 
схвалив проект статуту, в якому 
було усунуто притаманні змовни¬ 
цьким орг-ціям риси, що відби¬ 
вали попередній етап розвитку ро- 
бітн. руху, проголошено принци¬ 
пи демократизму, виборності, змін¬ 
ності керівництва, централізму, 
прийняв рішення про видання 
друк, органу. Первинними орг- 
ціями С. к. стали місц. громади, 
що об’єднувалися в округи. Вищим 
органом С. к. був конгрес. Вико¬ 
навчу владу здійснював ЦК. Кон¬ 
грес замінив девіз <Союзу спра¬ 
ведливих» «Всі люди — брати» 
лозунгом пролет. інтернаціоналіз¬ 
му «Пролетарі всіх країн, єднай¬ 
теся!», що став бойовим лозунгом 
міжнар. робітн. руху. II конгрес 
С. к. (29.ХІ—8.ХІІ 1847, Лондон), 
на якому були представлені кому¬ 
ністи Німеччини, Франції, Анг¬ 
лії, Бельгії, Швейцарії і Польщі, 
прийняв новий статут Союзу, в 
якому було зафіксовано цілі про¬ 
лет. партії. К. Марксу і Ф. Енгель¬ 
су було доручено виробити про¬ 
граму. Нею став <Маніфест Ко¬ 
муністичної партіЇР. В період 
бурж.-демократичних революцій в 
Європі 1848—49 центром діяльно¬ 
сті С. к. стала Німеччина. Осеред¬ 
ки Ссюзу містилися в Лондоні, 
Парижі, Брюсселі, Швейцарії. Че¬ 
рез роз’єднаність, нечисленність і 
слабкість С. к. як є^ина орг-ція 
припинив існування. Його ЦК фак¬ 
тично був замінений редакцією 
<Новоі Рейнської газети>, навколо 
якої концентрувалася діяльність 
К. Маркса, Ф. Енгельса та ін. 
комуністів. Після поразки рево¬ 
люції керівництво Союзу намага¬ 
лося активізувати його діяльність. 
З поч. 1850 видавався теор. орган 
Союзу журн. «Нова Рейнська газе¬ 
та. Політико-економічний огляд». 
У С. к. точилася гостра ідейна бо¬ 
ротьба з питань про характер і 
перспективи майбутньої революції. 
15.IX 1850 на засіданні ЦК став¬ 
ся розкол між прибічниками К. 
Маркса і Ф. Енгельса й авантюрис¬ 
тичною фракцією А. Вілліха — 

К. Шаппера. ЦК було^переведено 
з Лондона до Кельна. Його спроби 
активізувати діяльність Союзу 
в Німеччині не увінчалися успіхом, 
багато членів Союзу було заареш¬ 
товано. Після Кельнського прогре¬ 
су комуністів 1852 С. к. припинив 
існування. 17.XI 1852 за пропози¬ 
цією К. Маркса було оголошено 
про його розпуск. С. к. відіграв 
значну роль в історії нім. і міжнар. 
робітн. руху. Він поклав початок 
процесові поєднання марксизму з 
робітн. рухом. С. к. був першим 
міжнар. сю’єднанням пролетаріату, 
попередником Інтернаціоналу 1-го. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 4. Маркс К. і Енгельс Ф. Маніфест 
Комуністичної партії; т. 7. Маркс 
К. і Енгельс Ф. Звернення Централь¬ 
ного комітету до Союзу комуністів; 
т. 21. Енгельс Ф. До історії Союзу ко¬ 
муністів; Союз коммунистов — пред- 
шественник І Интернационала. Сбор- 
ник документов. М., 1964; Михайлов 
М. И. История Союза коммунистов. 
М., 1968. Б. М. Забарно. 

СОЙ)3 КОМУНГСТІВ ЮГОСЛА¬ 
ВІЇ (СКЮ). Засн. 20—23.ІУ 1919 
на І, Об’єднавчому з’їзді в Бєл^а- 
ді внаслідок об’єднання робітн. 
партій і орг-цій під назвою Соціа¬ 
лістична робітн. партія Югославії 
(комуністів) [СРПЮ(к)]. У 1919 
вступила до Комінтерну. II з’їзд 
(1920) перейменував її на КП Юго¬ 
славії (КПЮ), прийняв програму 
і статут партії. Програма проголо¬ 
шувала гол. метою КПЮ здійснен¬ 
ня соціалістичної революції і вста¬ 
новлення диктатури пролетаріату. 
В кінці 1920 заборонена і до 1941 
діяла в підпіллі, зазнаючи репре¬ 
сій. Боролася за створення єди¬ 
ного нар. фронту проти фашист, 
небезпеки і реакц. політики монар¬ 
хічного уряду. Багато комуністів 
у складі Інтернаціональних бри¬ 
гад брали участь у національно- 
революційній війні ісп. народу 
Ш36—39. В 1937 партію очолив 
Й. Броз Тіто. В роки 2-ї світової 
війни КПЮ очолювала нар.-виз¬ 
вольну боротьбу югосл. народу 
проти фашист, окупантів. У виз¬ 
вольній війні КПЮ втратила бл. 
50 тис. чол. Проте ряди партії в 
цей період зросли з 12 тис. (1941) 
до 141 тис. чол. (1945). З перемогою 
революції і встановленням нар. 
влади КПЮ стала правлячою пар¬ 
тією, взяла курс на здійснення 
революц.-демократичних перетво¬ 
рень і розвиток країни по соціаліс¬ 
тичному шляху. В 1948—49 відно¬ 
сини Югославії і КПЮ з соціаліс¬ 
тичними країнами і комуністични¬ 
ми партіями були порушені (поча¬ 
ли відновлюватися в 1953—54). 
VI з’їзд КПЮ (1952) перетворив 
КПЮ на екю, прийняв його 
статут. VII з’їзд СКЮ (1958) прий¬ 
няв нову програму партії, IX 
з’їзд (1969) — її новий статут. 
X з’їзд екю (1974) підкреслив 
необхідність підвищення ролі пар¬ 
тії, висловився за послідовне до¬ 
держання принципу демократич¬ 
ного централізму, вніс зміни до 
статуту. XI з’їзд (1978) виробив 
політику екю з осн. питань даль- 
щого соціалістичного розвитку кра¬ 
їни. XII з’їзд екю (1982) вніс 
зміни до статуту, накреслив зав¬ 
дання партії в галузі соціально- 
економічного розвитку і вдоско¬ 
налення політ, системи країни, 
екю є керівною силою Соціалі¬ 

стичного союзу трудового народу 
Югославії. Брав участь у Нараді 
комуністичних і робітничих пар¬ 
тій 1957, в Конференції комуні¬ 
стичних і робітничих партій 
Європи 1976. Чисельність — по¬ 
над 2 млн. чол. (1982). Політико- 
виконавчим органом ЦК СКЮ є 
Президія, що обирає з свого скла¬ 
ду голову (на один рік). Друк, ор¬ 
гани: ЦО — газ. <Комуніст>, теор. 
— щомісячний журнал «Соція- 
лізам» («Соціалізм», з 1958). 
Літ.: Тито И. Броз. Избранньїе статьи 
и речи. М.. 1973. П. Ф. Гринюк. 

«СОК)3 МИКОЛАЇВСЬКИХ РО- 
БІТНИКГВ» — перша нелегальна 
с.-д. організація у Миколаєві. 
Існувала з квітня 1897 до січня 
1898. Основу орг-ції становили 
пропагандистські гуртки. Восени 
1897 гуртки, що налічували 200 
чол., об’єдналися в «С. м. р.». 
«Союз» мав касу, гектограф і б-ку. 
Діяльність орг-ції та її каси регла¬ 
ментувалася статутом. Кошти ка¬ 
си витрачалися на взаємодопомогу, 
підтримку страйків та придбання 
л-ри. «Союз» вів пропагандистську 
та агіт. роботу серед робітників, 
матросів, солдатів; видав на гекто¬ 
графі 10 назв листівок і З номери 
газ. <Нагие дело>, в яких закликав 
робітників до об’єднання в бороть¬ 
бі проти царизму і капіталістів. 
Але «Союз» не був поелздовно мар¬ 
ксистською орг-цією. Його керів¬ 
ники не мали чіткого уявлення про 
форми боротьби проти царизму, 
переоцінювали роль страйків, не¬ 
дооцінювали значення централізму 
і конспірації. Орг-ція розпалася 
внаслідок масових арештів у січ¬ 
ні 1898. П. Л. Варгатюк. 

«соїЬз михаТла архАнге- 
ЛА», «Руський народний союз 
імені Михаїла Архангела» — ор¬ 
ганізація чорносотенців у Росії. 
Виник на поч. 1908, виділившись 
з<Союзу руського народу>. Очолю¬ 
вав «С. М. А.» махровий реакціо¬ 
нер, бессарабський поміщик В. М. 
Пуришкевич. Метою «С. М. А.» 
була підтримка контрреволюц. ве¬ 
ликодержавницької політики цар¬ 
ського уряду, боротьба проти ре¬ 
волюц. руху шляхом убивства про¬ 
гресивних діячів, розпалювання 
нац. ворожнечі. Керівні органи 
«С. М. А.» містилися в Петербур¬ 
зі. Мав відділення в багатьох міс¬ 
тах Росії, в т. ч. на Україні (Київ, 
Одеса та ін.). Ліквідовано під час 
Лютневої революції 1917. 
СОК)3 МІСТ ВСЕРОСГЙСЬКИЙ 
— організація міської буржуазії. 
Створений у серпні 1914 для допо¬ 
моги царському урядові у веденні 
імперіалістичної війни 1914—18. 
До С. м. в. входили представники 
партій октябристів, кадетів, мен¬ 
шовиків та есерів, на Україні — 
також укр. бурж. націоналісти. 
В липні 1915 об’єднався з Земським 
союзом. Див. також Союзи земств 
і міст. 
союз польських ПАТРіб- 
ТІ в в СРСР — масова антифашист¬ 
ська організація польс. еміграції 
в СРСР, створена весною 1943 з 
ініціативи польс. комуністів на 
чолі з В. Василевською та О. За- 
вадським. Ставив своїм завданням 
мобілізувати патріотичні сили 
польс. еміграції для збройної бо¬ 
ротьби проти гітлерівських оку¬ 
пантів, за вільну і незалежну Поль- 

ЗЬІ 
союз польських 

ПАТРІОТІВ 

З’їзди 
Союзу комуністі» 
Югославії 

I [СРПЮ(к)] - 
20-23. IV 1919, 
Белград 

II [СРПЮ(к)] - 
20— 24. VI 1920, 
Вуковар 

III (КПЮ) - 
17-22. V 1926, 
Відень 

IV (КПЮ) - 
листопад 1928, 
Дрезден 

V (КПЮ) - 
21- 26. VII 1948, 
Белград 

VI (КПЮ) - 
2-7.ХІ 1952, 
Загреб 

VII - 22- 26. IV 1958, 
Любляна 

VIII - 7-13. XII 1964, 
Белград 

IX — 11—15. III 1969, 
Белград 

X - 27-30.V 1974. 
Белград 

XI — 20 —23. VI 1978. 
Белград 

XII - 26-29. VI 1982, 
Белград 



_зп 
союз польських 
РОБІТНИКІВ 

щу. За згодою і при допомозі 
Рад. уряду 1943 створив з емігран¬ 
тів-добровольців 1-у Польс. д-зію 
ім. Т. Косцюпіка, згодом — інші 
військ, частини, які в березні 
1944 було об’єднано в 1-у Польс. 
армію. Друкованими органами 
Союзу були газ. <Вольна Польска^ 
(•«Вільна Польща») і журн. -«Нове 
віднокренгі» (чНові обрії»). Після 
визволення Польщі від гітлерів¬ 
ських загарбників діяльність Со¬ 
юзу 1946 припинилась. 
СОК)3 польських РОБІТНИ- 
кГв — революційна нелегальна 
організація польського пролетаріа¬ 
ту 1889—93. Заснований Ю. Марх- 
левським, Я. Ледером та ін. у Вар¬ 
шаві. С. п. р. об’єднував робіт¬ 
ничі гуртки та групи інтелігентів. 
Закликав робітників до соціаліс¬ 
тичної революції, ліквідації ка¬ 
піталістичного ладу, пропагував 
ідеї революц. марксизму. Виступав 
організатором екон. і політ, бо¬ 
ротьби (страйки, Першотравневі 
виступи та ін.) пролетаріату Лодзі, 
Вгфшави та ін. міст Польщі. В 
1893 внаслідок об’єднання С. п. р. 
з гуртками партії <Пролетаріат> 
2-й було засновано партію Соціал- 
демократія Королівства Польсько¬ 
го (див. Соціал-демократія Ко¬ 
ролівства Польського і Литви). 
4СОК)3 ПОРЯТ>^НКУ» (з 1817 — 
•«Товариство істинних і вірних си¬ 
нів вітчизни») — перше таємне 
політ, товариство декабристів. 
Засн. у лютому 1816 в Петербурзі 
групою молодих офіцерів — учас¬ 
ників Вітчизняної війни 1812 і ви¬ 
звольних походів рос. армії 1813— 
14. До <С. п.» входило 6л. ЗО чле¬ 
нів, у т. ч. М. М. Муравйов, 
С. І. Муравйов-Апостол, М. І. 
Муравйов-Апостол, С. П. Тру- 
бецькой, П. І. Пестель, І. Д. 
Якушкін, І. І. Пущин, М. С. 
Лунін, Є. П. Оболенський та ін. 
Метою-«С. п.» було знищення крі¬ 
посництва і встановлення конститу¬ 
ційної монархії шляхом революц. 
перевороту. Т-во мало змовниць¬ 
кий характер. Слабкість орг-ції 
і суперечності між членами при¬ 
вели до розпуску -«С. п.» і ство¬ 
рення на поч. 1818 <Союзу благо- 
денства>. 
сой)з пролетаріату міст 
І СІЛ СХГДНОЇ ГАЛИЧИНЙ — 
легальна масова революц. орга¬ 
нізація Комуністичної партії 
Західної України. Виник під час 
виборів до сейму восени 1922 як 
легальна виборча орг-ція — складо¬ 
ва частина загальнопольс. орг-ції — 
Союзу пролетаріату міст і сіл. 
Включившись у передвиборну кам¬ 
панію, Союз звернувся до тру¬ 
дящих з відозвою, в якій виклав 
виборчу програму Компартії. В 
ряді міст Союз провів передвибор¬ 
ні мітинги. Видавав газ. «Робіт¬ 
нича трибуна». Після виборів Союз 
діяв як постійна масова орг-ція 
КПЗУ. Проводив велику роботу по 
організації мас на революц. бороть¬ 
бу, був ініціатором створення 1923 
у Львові на основі єдиного фронту 
к-ту для боротьби проти фашизму, 
націоналізму і антисемітизму. Ви¬ 
ступав єдиним революц. фронтом 
з Українською соціал-демократич- 
ною партією. Намагаючись ос¬ 
лабити наростаючий револ оц. рух, 
польс. уряд у червні 1924 заборо¬ 
нив діяльність Союзу. 

СОЙ)3 РАДЯНСЬКИХ СО¬ 
ЦІ АЛІСТЙЧНИХ РЕСП!^БЛІК 
(СРСР, Союз РСР, Радянський 
Союз) — перша в історії соціаліс¬ 
тична багатонаціональна держава 
робітників і селян. Утворений 
ЗО.XII 1922. Народження Союзу 
РСР — результат перемоги Вели¬ 
кої Жовтневої соціалістичної 
революції. Засновником СРСР 
був В. І. Ленін. 
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Зображення Державного герба 
СРСР і Державного прапора СРСР 
див. на окремому аркуші, с. 384 — 
385. Текст і ноти Державного гімну 
СРСР див. на окремому аркуші, 
т. З, с. 40—41. 

І. Загальні відомості. 
В складі Союзу РСР 15 союзних 
радянських соціалістичних рес¬ 
публік, 20 автономних радян¬ 
ських соціалістичних республік, 
8 автономних областей, 10 авто¬ 
номних округів. В СРСР — 6 кра¬ 
їв, 122 області, 2113 міст, 3878 
селищ міського типу (1982). 
Карту див. на окремому аркуші, 
с. 416—417. 
СРСР займає значну частину Єв¬ 
разії (Сх. Європу, Пн. і Серед. 
Азію). Простягається з Зх. на Сх. 
більш як на 9,5 тис. км, з Пн. на 
Пд.— більше ніж на 4,5 тис. км. 
Крайні точки: північна — мис 
Флігелі на о. Рудольфа в архіпела¬ 
зі Земля Франца-Йосифа (81® 50' 
пн. ш.); південна—в урочищі Чиль- 
духтер біля м. Кущки (35® 08' пн. 
щ.); західна — на Балтійській ко¬ 
сі в Гданській зат. Балтійського м. 
(19® 38' сх. д.); східна — на о. 
Ратманова (о-ви Діоміда) у Берін- 
говій прот. (169® 02' зх. д.). 
Полярні володіння (рад. сектор 
Арктики) визначені меридіанами: 
32® 04' 35" сх. д. на Зх. і 168® 49' 
ЗО" зх. д. на Сх. Заг. протяжність 
кордонів Рад. Союзу — понад 60 
тис. км, з них на суходолі 17 тис. 
км. На Зх. СРСР межує з Нор¬ 
вегією, Фінляндією, Польщею, 
Чехословаччиною, Угорщиною та 
Румунією, на Пд. — з Туреччи¬ 
ною, Іраном, Афганістаном, КНР, 

МНР та КНДР. На мор. кордони 
припадає 43 тис. км (омивається 
13 морями — Балтійським, Білим, 
Баренцовим, Карським, Лаптєвих, 
Сх.-Сибірським, Чукотським, Бе- 
рінговим, Охотським, Японським, 
Каспійським, Азовським, Чорним). 
На території СРСР — 11 годин¬ 
них поясів. 

II. Державний лад. 

Союз РСР — суверенна соціалі¬ 
стична загальнонар. д-ва, яка ви¬ 
ражає волю і інтереси робітників, 
селян та інтелігенції, трудящих 
усіх націй і народностей країни. За 
формою нац.-держ. устрою СРСР 
— єдина союзна багатонац. д-ва, 
Зггворена на основі принципу со¬ 
ціалістичного федералізму, в ре¬ 
зультаті вільного самовизначення 
націй і добровільного об’єднання 
рівноправних радянських соціа¬ 
лістичних республік. Утворення 
СРСР — величезна заслуга ленін¬ 
ської партії більшовиків, багато¬ 
нац. за своїм складом, глибоко ін¬ 
тернаціоналістської за ідеологією і 
політикою, організаційною будо¬ 
вою, принципами діяльності. Утво¬ 
рення Союзу РСР — живе втілення 
ідей В. І. Леніна, ленінських прин¬ 
ципів нац. політики, підкресле¬ 
но у постанові ЦК КПРС про 
60-у річницю утворення СРСР. Ре¬ 
зультатом революційно-перетворю- 
ючої діяльності народів, які згур¬ 
тувалися під керівництвом КПРС 
у Союз РСР, стала побудова роз¬ 
винутого соціалістичного суспіль¬ 
ства. Основи сусп. ладу і політи¬ 
ки СРСР, взаємовідносин загаль¬ 
нонар. Рад. д-ви і особи, націо¬ 
нально-державний устрій СРСР, 
систему, принципи і порядок фор¬ 
мування і діяльності органів держ. 
влади й управління, виборчу си¬ 
стему СРСР, конституційні осно¬ 
ви правосуддя, арбітражу і проку¬ 
рорського нагляду визначено в 
Конституції СРСР 1977, яка ста¬ 
ла історичним рубежем у розвит¬ 
ку Союзу РСР. Принцип всевлад¬ 
дя радянського народу закріпле¬ 
но в ст. 2 Конституції СРСР: вся 
влада в СРСР належить народові, 
який здійснює держ. владу через 
Ради народних депутатів — по¬ 
літ. основу Союзу РСР (див. та¬ 
кож Радянська влада). Ради нар. 
депутатів тісно взаємодіють з масо¬ 
вими громадськими організаціями, 
з трудовими колективами, з усі¬ 
ма ланками політичної системи 
радянського суспільства. Ядром 
цієї системи, всіх держ. і громад, 
орг-цій є Комуністична партія 
Радянського Союзу, яка існує для 
народу і служить народу. Керівна 
і спрямовуюча роль КПРС зако¬ 
нодавчо закріплена в Конституції 
СРСР. Найвищим органом дер¬ 
жавної влади і єдиним законодав¬ 
чим органом Союзу РСР є Вер¬ 
ховна Рада СРСР. Вона право¬ 
мочна вирішувати всі питання, від¬ 
несені Конституцією СРСР до ві¬ 
дання Союзу РСР. Верховна Рада 
СРСР складається з двох рівно¬ 
правних палат: Ради Союзу і Ра¬ 
ди Національностей. Строк пов¬ 
новажень Верховної Ради СРСР — 
5 років. Найважливіші питання, 
віднесені до відання Верховної 
Ради СРСР, розглядаються і ви¬ 
рішуються на її сесіях. Верховна 
Рада СРСР обирає на спільному 
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засіданні палат Президію Верхов¬ 
ної Ради СРСР — постійно діючий 
орган Верховної Ради СРСР, що 
є підзвітним їй в усій своїй діяль¬ 
ності і здійснює в межах, передба¬ 
чених Конституцією, функції най¬ 
вищого органу держ. влади СРСР 
у період між її сесіями. Для попе¬ 
реднього розгляду і підготовки 
питань, що належать до відання 
Верховної Ради СРСР, а також 
для сприяння проведенню в життя 
законів СРСР та ін. рішень Верхов- 

стичноі демократії — магістраль¬ 
ного напряму розвитку політич¬ 
ної системи рад. суспільства. Це 
знайщло глибоке і всебічне відо¬ 
браження в нормах Конституції 
СРСР про повновладдя Рад. По¬ 
над 2 млн. народних депутатів є 
повноважними представниками на¬ 
роду в Радах нар. депутатів. У 
складі всіх ланок Рад — представ¬ 
ники понад 100 націй і народнос¬ 
тей країни. Актив Рад становлять 
32 млн. громадян. Рад. демократія 

Зал засідань Великого Кремлівського палацу. Позачергова 7-а сесія Вер¬ 
ховної Ради СРСР. Прийняття нової Конституції СРСР. 7 жовтня 1977. 

ної Ради СРСР та її Президії, конт¬ 
ролю за діяльністю держ. органів 
і орг-цій обираються з числа депу¬ 
татів Ради Союзу і Ради Націо¬ 
нальностей постійні комісії (див. 
Постійні комісії Рад народних 
депутатів'). Найвищим виконав¬ 
чим і розпорядчим органом держ. 
влади СРСР є Уряд СРСР — Ра¬ 
да Міністрів СРСР. Вона утворю¬ 
ється Верховною Радою СРСР. 
Рада Міністрів СРСР правомочна 
вирішувати всі питання держ. 
управління, віднесені до відання 
Союзу РСР, оскільки вони не вхо¬ 
дять до компетенції Верховної Ра¬ 
ди СРСР та її Президії. Уряд 
(ІРСР об’єднує і спрямовує робо¬ 
ту міністерств СРСР, державних 
комітетів СРСР, ін. підвідомчих 
йому органів. Найвищими органа¬ 
ми держ. влади в союзних і авт. 
республіках є відповідні Верхов¬ 
ні Ради; найвищими виконавчими 
і розпорядчими органами держ. 
влади — відповідні Ради Мініст¬ 
рів. Місцеві Ради народних депу¬ 
татів є органами держ. влади в 
краях, областях, авт. областях, 
авт. округах, районах, містах, ра¬ 
йонах у містах, селищах, сільс. 
населених пунктах. Виконавчими 
і розпорядчими органами місц. 
Рад є виконавчі к-ти, що обира¬ 
ються ними з числа депутатів. Усі 
представницькі органи держ. вла¬ 
ди в СРСР обираються на основі 
дійсно демократичних виборчої 
системи і виборчого права щляхом 
заг.,* рівних і прямих виборів на¬ 
родних депутатів при таємному 
голосуванні (див. Загальне вибор¬ 
че право. Пряме виборче право, 
Рівне виборче право). Порядок 
проведення виборів до Рад ви¬ 
значається законами СРСР, зокре¬ 
ма Законом СРСР про вибори до 
Верховної Ради СРСР, законами 
союзних і автономних республік 
про вибори. 
Зміцнення радянської федерації, 
єдність народів Союзу РСР ство¬ 
рюють реальні можливості для 
дальшого розширення сощалі- 

гарантує в конституційному поряд¬ 
ку залежність депутатів від вибор¬ 
ців, перед якими вони зобов’яза¬ 
ні звітувати про свою роботу і 
роботу відповідної Ради, зокре¬ 
ма, про виконання наказів вибор¬ 
ців депутатам. Одним з основ 
них напрямів розвитку соціалі¬ 
стичної демократії в СРСР є 
дальше розширення і поглиблення 
прав і свобод громадян (див. Пра¬ 
во на працю, Право на освіту. Пра¬ 
во на матеріальне забезпечення 
в старості, в разі хвороби, повної 
або часткової втрати працездатнос¬ 
ті, а також втрати годувальника, 
Право на охорону здоровая. Пра¬ 
во на житло, Свобода наукової, 
технічної і художньої творчості 
тощо). В СРСР встановлено єди¬ 
не союзне громадянство. Кож¬ 
ний громадянин союзної респу¬ 
бліки є громадянином СРСР (див. 
Громадянство радянське). Рівно¬ 
правність громадян закріплено в 
ст. 34 Конституції СРСР: -«Грома¬ 
дяни СРСР є рівними перед зако¬ 
ном незалежно від походження, 
соціального і майнового стану, ра¬ 
сової і національної належності, 
статі, освіти, мови, ставлення до 
релігії, роду і характеру занять, 
місця проживання та інших об¬ 
ставин. Рівноправність громадян 
СРСР забезпечується в усіх галу¬ 
зях економічного, політичного, со¬ 
ціального і культурного життя». 
Використання громадянами прав 
і свобод не може завдавати шко¬ 
ди інтересам суспільства і д-ви, 
правам ін. громадян. Здійснен¬ 
ня прав і свобод невіддільне від 
виконання громадянами своїх обо¬ 
в’язків (див. Основні права, сво¬ 
боди і обов*язки громадян СРСР). 
Реальність наданих громадянам 
СРСР прав і свобод забезпечується 
матеріальними, політичними, ідео¬ 
логічними і правовими гарантіями 
(див., зокрема. Гарантії правові), 
зобов’язаннями, що взяла на себе 
держава по створенню необхідних 
умов і наданню відповідних засо¬ 
бів для їх забезпечення. 

Соціальну основу СРСР становить 
непорушний союз робітників, се¬ 
лян та інтелігенції. Втілюючи в 
життя політику КПРС, Рад. д-ва 
виявляє постійне піклування про 
зміцнення цього союзу, сприяє 
посиленню соціальної одноріднос¬ 
ті суспільства — стиранню класо¬ 
вих відмінностей, істотних відмін¬ 
ностей між містом і селом, розу¬ 
мовою і фіз. працею, всебічному 
розвиткові та зближенню всіх на¬ 
цій і народностей СРСР. Осн. на¬ 
прями держ. керівництва соціаль¬ 
ним розвитком визначено в Кон¬ 
ституції СРСР. Кожна з 15 суве¬ 
ренних рад. соціалістичних рес¬ 
публік, що складають СРСР, 
поза межами компетенції Союзу 
РСР самостійно здійснює держ. 
владу на своїй території. Відан¬ 
ню Союзу РСР в особі його най¬ 
вищих органів держ. влади й уп¬ 
равління, як визначає Конституція 
СРСР, підлягають: повноваження 
в галузі держ. будівництва — прий¬ 
няття до складу СРСР нових рес¬ 
публік, затвердження утворення 
нових авт. республік і авт. облас¬ 
тей у складі союзних республік, 
прийняття Конституції СРСР, вне¬ 
сення до' неї змін, контроль за її 
додержанням і забезпечення від¬ 
повідності конституцій союзних 
республік Конституції СРСІР; ви¬ 
дання законів СРСР, забезпечен¬ 
ня єдності законодавчого регулю¬ 
вання на всій тер. СРСР, встанов¬ 
лення основ законодавства Союзу 
РСР і союзних республік] встанов¬ 
лення заг. засад організації та 
діяльності респ. і місц. органів 
держ. влади і управління; визна¬ 
чення кордону державного СРСР 
і затвердження змін кордонів між 
союзними республіками; в галузі 
екон. і соціально-культур. будів¬ 
ництва — здійснення єдиної со¬ 
ці ально-екон. політики, керівницт¬ 
во економікою країни, визначення 
осн. напрямів науково-технічно¬ 
го прогресу і заг. заходів щодо 
раціонального використання і охо¬ 
рони природних ресурсів, розроб¬ 
лення і затвердження держ. пла¬ 
нів економіч. і соціального розвит¬ 
ку СРСР, затвердження звітів про 
їх виконання; розроблення і за¬ 
твердження єдиного бюджету дер¬ 
жавного СРСР, затвердження зві¬ 
ту про його виконання, керівницт- 

СРСР 

Державний герб 
Союзу 

Радянських 
Соці алістичних 
Республік. 

СОЮЗ 
РАДЯНСЬКИХ 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
РЕСПУБЛІК 

Площа — 
22402.2 тис. км^ 

Населення — 
271.2 млн. чол. 
(на 1.1 1983) 

Столиця — 
м. Москва 

Площа та чисельність населення союзних республік 
(на 1.1 1982) 

Союзні республіки 
Площа, 
тис. км* 

Населен¬ 
ня, тис. 
чол. 

Столиці 

РРФСР 17075,4 140 017 Москва 
Українська РСР Є03,7 50 307 Київ 
Білоруська РСР 207,6 9 744 Мінськ 
Узбецька РСР 447,4 16 591 Ташкент 
Казахська РСР 2717,3 15 253 Алма-Ата 
Грузинська РСР 69,7 5 100 Тбілісі 
Азербайджанська РСР 86,6 6 303 Баку 
Литовська РСР 65,2 3 474 Вільнюс 
Молдавська РСР 33,7 4 025 Кишинів 
Латвійська РСР 63,7 2 552 Рига 
Киргизька РСР 198,5 3 724 Фрунзе 
Таджицька РСР 143,1 4 119 Душанбе 
Вірменська РСР 29,8 3169 Єреван 
Туркменська РСР 488,1 2 970 Ашхабад 
Естонська РСР 45,1 1 496 Таллін 

23 УРЕ, т. 10 
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во єдиною грош. і кредитною систе¬ 
мою, встановлення податків і до¬ 
ходів, що надходять на утворення 
держ. бюджету СРСР, визначення 
політики в галузі цін і оплати пра¬ 
ці; керівництво галузями нар. г-ва, 
об’єднаннями й підприємствами 
союзного підпорядкування, заг. 
керівництво галузями союзно-респ. 
підпорядкування, організація уп¬ 
равління пром., будівельними, 
с.-г. підприємствами й об’єднання¬ 
ми, підприємствами транспорту і 

Площа та чисельність населення автономних республік 
(на 1.1 1982) 

Автономні республіки 
Площа, 
тис. км^ 

Населен¬ 
ня, тис. 
чол. 

Столиці 

РРФСР 
Башкирська АРСР 143,6 3 856 Уфа 
Бурятська АРСР 351,3 950 Улан-Уде 
Дагестанська АРСР 50,3 1 691 Махачкала 
Кабард и но- Балкаре ька 
ЛРСР 12,5 694 Нальчик 
Калмицька АРСР 75,9 304 Еліста 

Карельська АРСР 172,4 751 Петрозаводськ 
Комі АРСР 415,9 1 162 Сиктивкар 
Марійська АРСР 23,2 716 Йошкар-Ола 

Мордовська АРСР 26,2 974 Саранськ 
Північно-Осетинська 
АРСР 8,0 605 Орджонікідзе 
Татарська АРСР Є8,0 3 464 Казань 

Тувинська АРСР 170,5 273 Кизил 
Удмуртська АРСР 42,1 1 529 Іжевськ 
Чечено-Інгушська АРСР 19,3 1 184 Грозний 

Чуваська АРСР 18,3 1 315 Чебоксари 

Якутська АРСР 3103,2 916 Якутськ 

Узбецька РСР 
Каракалпацька АРСР 165,6 983 Нукус 

Грузинська РСР 
Абхазька АРСР 8,6 513 Сухумі 

Аджарська АРСР 3,0 367 Батумі 

Азербайджанська РСР 
Нахічеванська АРСР 5,5 252 Нахічевань 

зв’язку, банками, а також ін. орг- 
ціями й установами союзного під¬ 
порядкування; в галузі зови, по¬ 
літики, захисту соціалістичної Віт¬ 
чизни — питання миру і війни, за¬ 
хист суверенітету, охорона держ. 
кордонів і тер. СРСР, організація 
оборони, керівництво Збройними 
Силами СРСР; гарантування дер¬ 
жавної безпекщ представництво 
СРСР у міжнародних відносинах, 
зв’язки СРСР з іноз. д-вами і між- 
нар. орг-ціями, встановлення заг. 
порядку і координація відносин 
союзних республік з іноз. д-вами 
і міжнар. орг-ціями; ратифікація 
і денонсація договорів міжнарод¬ 
них СРСР; зовнішня торгівля та 
інші види зовнішньоекономічної 
діяльності на основі державної 
монополії. Віданню Союзу РСР 
підлягає й вирішення інших пи- 

Краєвил у Кодрах. гань загальносоюзного значення. 

Суверенітет СРСР поширюється 
на всю його територію, яка є єди¬ 
ною і включає території союзних 
республік, що не може зміню¬ 
ватися без їхньої згоди. Необхід¬ 
ною умовою прогресу рад. суспіль¬ 
ства, зміцнення економія, та обо¬ 
ронної могутності СРСР, зростан¬ 
ня добробуту трудящих є, як від¬ 
значив XXVI з’їзд КПРС, курс 
партії, що передбачає нарощуван¬ 
ня матеріального і духовного по¬ 
тенціалу кожної республіки і ра¬ 
зом з тим його максимальне вико¬ 
ристання для гармонійного розвит¬ 
ку всієї країни. В розвинутому со¬ 
ціалістичному суспільстві союзні 
республіки всебічно розвивають 
свою державність, економіку, 
культуру. Ленінський принцип де¬ 
мократичного централізму, як 
один з осн. принципів побудови 
СРСР. полягає в тому, що необ¬ 
хідна централізація влади поєд¬ 
нується з широким демократизмом. 
Це, зокрема, виявляється в єди¬ 
ній системі Рад нар. депутатів, у 
розподілі повноважень між за¬ 
гальносоюзними і республікансь¬ 
кими держ. органами. Правосуддя 
в СРСР здійснюється тільки судом. 
Це положення закріплено в Кон¬ 
ституції СРСР і є найважливішою 
гарантією забезпечення соціалі¬ 
стичної законності, охорони прав 
і законних інтересів громадян і 
орг-цій. В СРСР діють Верховний 
Суд СРСР — найвищий судовий 
орган СРСР, Верховні суди союз¬ 
них республік. Верховні суди авт. 
республік, крайові, обл., міські 
суди, суди авт. областей, суди авт. 
округів, районні {міські) народні 
суди, а також військові трибуна¬ 
ли у Збройних Силах. Для подан¬ 
ня юридичної допомоги громадя¬ 
нам і орг-ціям діють колегії адво¬ 
катів. Вирішення госп. спорів між 
підприємствами, установами й 
орг-ціями здійснюється органами 
держ. арбітражу в межах їхньої 
компетенції (див. Арбітраж в 
СРСР). Найвищий нагляд за точ¬ 
ним і однаковим виконанням за¬ 
конів у країні покладається на 
Генерального прокурора СРСР і 
підлеглих йому прокурорів. Утво¬ 
рення і подальший розвиток Сою¬ 
зу РСР має неминуще міжнар. 
значення. Воно знаменує важливий 
істор. рубіж у боротьбі передового 
людства за рівноправність і друж¬ 
бу народів, за революц. оновлення 
світу. Союз РСР неухильно про¬ 
водить ленінську політику миру, 
виступає за зміцнення безпеки 
народів і широке міжнар. співро¬ 
бітництво. Конституція СРСР за¬ 
бороняє пропаганду війни в СРСР, 
вона визначає принципи відносин 
СРСР з ін. д-вами: взаємне від¬ 
мовлення від застосування сили 
або погрози силою; непорушність 
кордонів; тер. цілісність д-в; мир¬ 
не врегулювання спорів; невтру¬ 
чання у внутр. справи; поважання 
прав людини і осн. свобод; рівно¬ 
правність і право народів розпо¬ 
ряджатися своєю долею; співро¬ 
бітництво між д-вами; сумлінне 
виконання зобов’язань, що вип¬ 
ливають із загальновизнаних прин¬ 
ципів і норм міжнародного права, 
з укладених СРСР міжнародних 
договорів. 
Літ.: Ленин В. И. О государстве и пра¬ 
ве. т. 1—2; М., 1958; Конституція (Ос¬ 

новний Закон) Союзу Радянських Со¬ 
ціалістичних Республік. К., 1982; Ма¬ 
теріали хху І з’їзду КПРСЗ. К., 1981; 
Про 60-у річницю утворення Сою^ 
Радянських Соціалістичних Респуб¬ 
лік. Постанова ЦК КПРС від 19 люто¬ 
го 1982 року. К., 1982. Р. І. Гричук. 

III. Природа. 
Рельєф. Значна протяжність тери¬ 
торії Радянського Союзу у мери¬ 
діональному і широтному напря¬ 
мах, складність тектонічної будо¬ 
ви, положення в межах різних за 
характером геоструктурних облас¬ 
тей визначають велику різнома¬ 
нітність рельєфу. Характерною 
особливістю орографічної будови 
території СРСР є переважання 
рівнин на Пн. і Зх. та гір на 
Пд. і Сх. Бл. 50% території зай¬ 
мають низовини (до 200 м), 45% — 
височини і 5% — високогір’я. 
Більша частина тер. СРСР ле¬ 
жить нижче 10(Ю м, пересічна ви¬ 
сота її 430 м над р. м. В Європ. 
частині СРСР найбільшу площу 
займає Східно-Європейська рів¬ 
нина. З Пн. Зх. вона обмежована 
гірськими підняттями Кольського 
п-ова (вис. до 1191 м в Хібінах). 
Серед низовинних просторів Сх.- 
Європейської рівнини підносяться 
Тіманський кряж і Північні Ували 
на Пн., Середньоросійська висо¬ 
чина та Приволзька височина у 
серед, частині, Придніпровська 
височина. Волинська височина, 
Подільська височина та Донець¬ 
кий кряж — на Пд. Зх. Між висо¬ 
чинами лежать низовини: Оксько- 
Донська, Придніпровська низови¬ 
на, на крайньому Пд.— Причор¬ 
номорська низовина. Прикаспій¬ 
ська низовина. Зі сходу Сх.-Євро¬ 
пейську рівнину обмежовує систе¬ 
ма давніх середньовисоких хреб¬ 
тів Уралу (вис. до 1895 м, г. На¬ 
родна). 
В Азіатській частині СРСР між 
Уралом і Єнісеєм лежить одна з 
найбільших у світі низовин — За¬ 
хідно-Сибірська рівнина. На Пд. 
від неї простягається Туранська 
низовина, для рельєфу якої ха¬ 
рактерне чергування западин (най¬ 
нижча в країні западина — Ка- 
рагіє, 132 м) та плескатих плато 
{Устюрт та ін.). Значні площі її 
зайняті пустелями {Каракуми, 
Кизилкум). Між цими двома ни¬ 
зовинами розташований Казах¬ 
ський дрібносопковик. До гірсь¬ 
кого поясу, що облямовує рівнин¬ 
ні простори з Пд., належать Кар¬ 
пати Українські (вис. до 2061 м, 
г. Говерла), Кримські гори (вис. 
до 1545 м, г. Роман-Кош), Кавказ 
(найвища точка — г. Ельбрус, 
5642 м). Далі на Сх. лежать хр. 
Копетоаг, гірська країна Памір 
(вис. до 7495 м, Комунізму пік — 
найвища вершина СРСР). На Пн. 
Сх. від Паміру підносяться хреб¬ 
ти Тянь-Шаню (вис. до 7439 м. 
Перемоги пік), далі — хребти 
Джунгарського Алатау й Тарба- 
гатай, на півдні Зх. Сибіру — Ал¬ 
тай (вис. до 4506 м, г. Белуха) 
та хребти Саянів (вис. до 3491 м, 
г. Мунку-Сардик). Значні просто¬ 
ри між Єнісеєм і Леною займає 
Середньосибірське плоскогір*я. 
Пересічна висота його 500—700 м, 
найбільш піднесена частина — пла¬ 
то Путорана (вис. до 1701 м). З Пд. 
воно оточене хребтами Прибай¬ 
калля та Забайкалля (Байкальсь- 
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КИЙ, Хамар-Дабан, Яблоновий, 
Баргузинський та ін.), які чер¬ 
гуються з численними плоско¬ 
гір’ями і нагір’ями. На Сх. від 
гір Забайкалля простягається Ста- 
новий хребет, далі — хребти 
Приамур’я і Примор’я (Тукурін- 
гра, Джагди, Буреїнський, Сіхо¬ 
те-Алінь та інші). Пн.-сх. частина 
СРСР зайнята хребтами Верхоян¬ 
ським, Перського, Сунтар-Хая- 
та; Юкагірським плоскогір’ям. 
Чукотським нагір’ям, горами Кам¬ 
чатки (вис. до 4750 м, Ключевська 
Сопка). Карту див. на окремому 
аркуші, с. 352—353. 
Геологічна будова. В процесі три¬ 
валої історії геол. розвитку на 
тер. СРСР утворилися різноманіт¬ 
ні за генезисом і складом гірські 
породи від архейського до антро¬ 
погенового віку включно, сформу¬ 
валися різні тектонічні структури 
(платформи, плити, щити, склад¬ 
часті геосинклінальні пояси, гірські 
складчасті системи та ін.). Більша 
частина тер. Рад. Союзу розташо¬ 
вана в межах платформених струк¬ 
тур. Найдавнішими з них є Схід¬ 
но-Європейська і Сибірська плат¬ 
форми, які сформувалися в до¬ 
кембрії. Фундамент їх перекри¬ 
тий осадочними відкладами проте¬ 
розою і фанерозою. Східно-Свро~ 
пейська платформа охоплює май¬ 
же всю Європ. частину СРСР. У 
западинах, найбільшими з яких є 
Дніпровсько-Донецька й Причор¬ 
номорська, потужність осадочного 
чохла — до 6—8 тис. м. На щитах 
(див. Український щит, Бал¬ 
тійський щит) осадочні відклади 
мають незначну потужність, на 
деяких ділянках їх немає і на по¬ 
верхню виходять архей-протеро- 
зойські кристалічні породи. Си¬ 
бірська платформа займає біль¬ 
шу частину території між ріками 
Єнісеєм і Леною і басейн р. Алда- 
ну. В її межах виділяють Кансь- 
ко-Ангарську западину, Вілюйсь- 
ку й Тунгуську синеклізи і висту¬ 
пи (Алданський щит, Анабарський 
масив та ін.). В западинах фунда¬ 
мент опущений на глибини до 10— 
12 тис. м і перекритий осадочними 
відкладами. Молодшими структу¬ 
рами є Скіфська, Західно-Сибір¬ 
ська і Ту райська платформи. Яд¬ 
ра фундаменту цих платформ скла¬ 
даються з кристалічних граніто- 
гнейсових порід архей-протеро- 
зойського віку, вони облямовані 
дислокованими відкладами рифею, 
палеозою, нижнього і частково 
серед, мезозою. Осадочний чохол 
складається з мезозойських і кай¬ 
нозойських відкладів. Платформи 
оточені різними за віком гірськими 
складчастими системами. Найдав¬ 
нішими з них, що утворилися в 
епоху байкальської складчастості 
(див. Докембрійські епохи склад¬ 
частості), є, на думку багатьох 
дослідників, Тіманський кряж. 
Єнісейський жряж, Сх. Саян та 
ін. Для структур байкальської 
складчастості характерне значне 
поширення гірських порід грані- 
тоїдного складу, пегматитів, 
кварцитів, пісковиків, сланців то¬ 
що. До складчастих систем, що 
утворилися в епоху каледонської 
складчастості, відносять Казах¬ 
ський дрібносопковик, гірські спо¬ 
руди Таймиру, Зх. Саяну та 
деякі ін. Вони складаються з 

метаморфічних гірських порід, 
серед яких переважають сланці й 
метаморфізовані вапняки; в яд¬ 
рах антикліналей — докембрій¬ 
ські кристалічні породи. Значні 
площі зайняті гірськими склад¬ 
частими системами, формування 
яких відбулося в епоху герцинсь- 
кої складчастості. Це — Донець¬ 
кий кряж, Пай-Хой, Урал, Алтай, 
Пд. Тянь-Шань, хребти Пн. Кав¬ 
казу та ін. В їхній будові значне 
місце належить вулканогенно-оса¬ 
дочним комплексам, піщано-гли¬ 
нистим відкладам, вапнякам, ар¬ 
гілітам тощо. За мезозойської епо¬ 
хи складчастості утворилися Вер¬ 
хоянський хребет, Сіхоте-Алінь 
і Коряцьке нагір’я, гори Камчат¬ 
ки та ін. гірські споруди. Вони 
складаються переважно з тери¬ 
генних відкладів (флішоїдні товщі) 
і вулканогенних порід. Наймолод¬ 
шими складчастими системами є 
гірські споруди, утворення яких 
відбулося за альпійської епохи 
складчастості (див. Альпійська 
складчастість). До них відносять 
Карпати Українські, Кримські 
гори. Великий Кавказ, гори Памі¬ 
ру. Для цих споруд характерне 
значне поширення фліту, кон¬ 
гломератів, пісковиків, аргілітів 
та ін. теригенних відкладів. Кар¬ 
ту див. на окремому аркуші, 
с. 352—353. 
Корисні копалини. Рад. Союз по¬ 
сідає провідне місце в світі за 
запасами і видобутком викопного 
вугілля, горючого газу, заліз, і 
марганцевих руд, руд кольорових 
металів, калійних солей, апатиту, 
азбесту та ін. 
Горючі корисні копа¬ 
лини. Осн. поклади викопного 
вугілля зосереджені в Європ. час¬ 
тині СРСР. Одним з найважли¬ 
віших вугільних басейнів є До¬ 
нецький кам*яновугільний басейн. 
Велике значення мають також Пе¬ 
чорський, Львівсько-Волинський і 
Підмосковний вугільні басейни. 
Дніпровський буровугільний ба¬ 
сейн. В Азіат, частині СРСР по¬ 
клади вугілля розвідано в Зх. 
Сибіру (Кансько-Ачинський ву¬ 
гільний басейн і Кузнецький 
вугільний басейн), Сх. Сибіру 
(Іркутський, Мінусінський, Лен¬ 
ський, Пд.-Якутський, Тунгуський 
басейни), Казахстані {Екібасту¬ 
зький кам'яновугільний басейн. 
Карагандинський вугільний ба¬ 
сейн), а також на о. Сахалін та 
в інших районах. У післявоєнні 
роки розвідано й значною мірою 
освоєно Західно-Сибірську наф¬ 
тогазоносну провінцію. Родови¬ 
ща нафти і газу відомі в межах 
Волго-У рал ьської, Т і мано-Печор- 
ської, Дніпровсько-Прип’ятської, 
Причорноморсько-Кримської й 
Карпатської нафтогазоносних про¬ 
вінцій, а також Грозненсько¬ 
го, Бакинського, Мангишлацького 
нафтогазоносних районів, у бас. 
Амудар’ї, на о. Сахалін. В СРСР— 
понад 60% світових запасів торфу. 
Осн. родовища, що експлуатують¬ 
ся, містяться на Пн. Європ. части¬ 
ни, в Поліссі, Зх. і Сх. Сибіру. 
Поклади горючих сланців відомі 
в РРФСР (Куйб. і Ленінгр. облас¬ 
ті, Забайкалля), Естонській РСР, 
Білоруській РСР, на Україні (зо¬ 
крема, в Карпатах). 
Серед металевих корис¬ 

них копалин Рад. Союзу 
провідне місце за запасами нале¬ 
жить заліз, рудам. Вони зосере¬ 
джені в основному в Європ. части¬ 
ні країни (Курська магнітна ано¬ 
малія, Криворізький залізоруд¬ 
ний басейн. Керченський залізо¬ 
рудний басейн, Кременчуцький 
залізорудний район, Білозерсь- 
кий залізорудний район). Значні 
поклади цих руд відомі також на 
Уралі, в Сибіру й Казахстані, на 
Кавказі. На СРСР припадає понад 
80% розвіданих світових запасів 
марганцевих руд. Найбільші по¬ 
клади їх на Україні (Нікопольсь¬ 
кий марганцевий басейн) і в Гру¬ 
зії (Чіатурський марганцевий ба¬ 
сейн), значно менші — на Уралі, 
в Зх. Сибіру, на Далекому Сході, 
в Казахстані. Хромітові руди є в 
РРФСР, зокрема на Уралі (Са- 
ранівське родовище хромітових 
руд) і в Казахстані, титанові ру¬ 
ди — на Україні (Український 
щит) і в РРФСР (Балтійський щит. 
Уральські гори). Великі родовища 
алюмінієвих руд (бокситів, нефе¬ 
лінових сіємітів) розвідано в 
РРФСР (Кольський п-ів, Арх. 
обл., Урал, Зх. Сибір), Казахста¬ 
ні, Серед. Азії, в Закавказзі та на 
Україні (зокрема, в межах Укра¬ 
їнського щита і в Закарпатському 
прогині). Мідні руди є в РРФСР 
(Кольський п-ів, Урал, Пн. Кав¬ 
каз, Алтай, Сх. Сибір), Казахста¬ 
ні, Вірменії. Найбільші родовища 
свинцевих і цинкових руд — у Ка¬ 
захстані, Узбекистані, РРФСР 
(Пн. Кавказ, Алтай, Забайкалля), 
Азербайджані; нікелевих руд — 
в РРФСР (на Кольському п-ові^ 
Уралі, в Сх. Сибіру), на Україні 
(Побужжя й Серед. Придніпров’я); 
кобальтових руд — в РРФСР (Сх. 
Сибір, Кольський п-ів, Тув. 
АРСР), Казахстані, Азербайджані, 
на Україні. Вольфрамові й моліб¬ 
денові руди є в РРФСР (Пн. Кав¬ 
каз, Забайкалля, Якутія, При¬ 
мор’я), Вірменії, Казахстані, Кир¬ 
гизії, Узбекистані; ртутні руди — 
на Україні (Микитівське родови¬ 
ще ртуті), в РРФСР (Алтай, 
Сх. Сибір, Якутія, Чукотський 
і Камчатський п-ови), в Киргизії. 
На тер. Рад. Союзу є також родо¬ 
вища платинових і срібних руд, 
корінні і розсипні родовища зо¬ 
лота, родовища руд рідкіснозе¬ 
мельних і розсіяних елементів та 
ін. металевих корисних копалин. 
Неметалеві корисні ко¬ 
палини. Великі родовища кам. 
солі є на Україні (Артемівське 
родовище кам'яної солі, Солот- 
винське родовище кам'яної солі). 

СРСР 

Гергетський льодовик 
на північному схилі 
Казбеку. 

На західних схилах 
Верхоянського хребта, і 

23- 
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СРСР в Білорусії, РРФСР (Передурал- 

ля, Прикаспійська низовина). Най¬ 
більші поклади калійних солей — в 
РРФСР (Передуралля), Білорусії, 
на Україні {Калусько-Г олинське 
родовище калійних солей, Стеб- 
ницьке родовище калійних солей). 
Апатити є на Польському п-ові, 
Уралі, в Забайкаллі, Казахстані; 
фосфорити — в РРФСР (Кіров., 
Моск., Ленінгр. області), Есто¬ 
нії та Казахстані. Родовища сір¬ 
ки є на Україні (Передкарпат- 
ський сірконосний басейн) та в 
РРФСР (Поволжя, Курильські 
о-ви, Камчатка). Родовища бари¬ 
ту відомі в РРФСР (Зх. Сибір), 
Казахстані, Серед. Азії. В ряді 
районів країни, зокрема на тер. 
України, виявлено родовища бо¬ 
ру, брому та йоду (часто в розсо¬ 
лах поблизу нафт, родовищ). Най- 
відоміші родовища азбесту — в 

РРФСР (на Уралі, в Забайкаллі, 
Сх. Сибіру, Саянах), Казахстані, 
Закавказзі. Найбільші родовища 
графіту — на Україні (Петрівсь- 
кий графітоносний район, За- 
валлівське родовище графіту та 
ін.), в РРФСР (на Уралі, в Крас- 
нояр. краї, на Далекому Сході), 
в Узбекистані. Корінні й розсипні 
родовища алмазів виявлено в Яку¬ 
тії, алмазоносні розсипища відомі 
на Уралі. Родовища п’єзокварцу— 
на Україні (в межах Українсько¬ 
го щита), в РРФСР (на Уралі й у 
Сх. Сибіру) і Таджикистані; слюд 
— в РРФСР (у Карелії, на Уралі, 
в Прибайкаллі, Якутії). Рад. Союз 
має великі запаси каоліну, гіпсу, 
флюориту, мінеральних оуд. ма¬ 
теріалів, а також сировини для 
виготовлення буд. матеріалів; до¬ 
рогоцінного каміння, виробного 
каміння. 

ІЗОЛІНІЇ середньомісячної тем. Скорочення, 
ператури (Ізотерми) 0*1 іище* О-Оймякон 

в- Пп...... ^-Л^-Петропавло*ськ-Камч»тський 
— а*-Додатиои Ізотерма ДО.-С.-ЮжноСакалінськ • 

Гідромінеральні ко¬ 
рисні копалини. Найбіль- 
щі артезіанські басейни підземних 
вод, пов’язані з платформами: 
Зх.-Сибірський, Прикаспійський, 
Волико-Подільськпй, Дніпровсь¬ 
ко-Донецький, Причорноморський 
та ін. Значні запаси мінеральних 
вод є на Кавказі, Україні (зокрема, 
в Карпатах і на Кримському п-ові), 
в Серед. Азії, Сибіру, на Далекому 
Сході та в ін. районах 'Термаль¬ 
ні води відомі в РРФСР (п-ів 
Камчатка, Курильські о-ви, Зх. 
Сибір), Казахстані, Серед. Азії, 
на Кавказі, Україні (Кримський 
п-ів, Закарпаття). Промислові під¬ 
земні води виявлено в Європ. час¬ 
тині СРСР, зокрема на Україні, у 
Передкавказзі, на Прикаспійській 
низовині, в Сибіру та ін. районах. 
Карту див. на окремому аркуші, 
с. 432—433. 
Клімат. Тер. СРСР розташована 
в межах арктичного, субарктично¬ 
го, помірного (більша частина 
території) та субтропічного кліма¬ 
тичних поясів. Величина сумар¬ 
ної сонячної радіації змінюється 
з широтою від 2514 МДж/м^ на 
Пн. до 6285—6704 МДж/м^ за 
рік на Пд. Радіаційний баланс на 
території СРСР в середньому 
за рік додатний, крім арктичних 
та високогірних районів. Річні 
величини його збільшуються з Пн. 
на Пд. від 209,5—628,5 до 1676— 
2095 МДж/м^. Циркуляційні про¬ 
цеси і перенос повітр. мас над 
тер. Рад. Союзу визначаються по¬ 
ложенням осн. центрів діг атмос¬ 
фери. Внаслідок охолодження ма¬ 
терика взимку в Азіат, частині 
території формується Сибірський 
антициклон, вплив якого поширю¬ 
ється на Сх. Сибір і Далекий Схід. 
Вплив Ісландського мінімуму тис¬ 
ку простежується до Новосибірсь¬ 
ких о-вів, Алеутського — до уз¬ 
бережжя Берінгового м. Такий роз¬ 
поділ тиску зумовлює взимку рух 
повітр. мас з внутр. районів до 
окраїн, влітку повітр. маси руха¬ 
ються на материк. Погодні умови 
визначаються впливом арктичних, 
помірних і тропічних повітр. мас. 
На стику повітр. мас утворюються 
фронти атмосферні, проходжен¬ 
ня яких спричинює зміни погоди, 
розвиток циклонічної діяльності, 
в середньому за рік на Європ. 
частину СРСР надходить 70 цик¬ 
лонів. Максимум антициклонів 
припадає на смугу вздовж осі 
високого тиску (50—45* пн. ш.). 
Пересічна річна т-ра повітря на 
Зх. країни змінюється від 0 до 
-ЬІО*, на Сх. — від 0 до —10*. 
На температурний режим пн.-зх. 
районів значно впливає тепла 
Пі епічно-Атлантична течія. На 
Зх. Європ. частини СРСР пере¬ 
січна т-ра повітря в січні стано¬ 
вить бл. —10*, у Зх. Сибіру — 6л. 
—28*. Найнижчі т-ри повітря спо¬ 
стерігаються в басейнах річок Яни, 
Індігірки і Колими, абсолютний 
мінімум (—71*) — в районі Вер¬ 
хоянська — Оймякона (полюс хо¬ 
лоду Пн. півкулі). На всій тер. 
СРСР період з грудня по лютий є 
зимовим. Влітку т-ра повітря під¬ 
вищується у пд. напрямі та з Зх. 
на Сх., на Далекому Сході вона 
дещо знижується під впливом му¬ 
сонів. Найвищі т-ри липня спосте¬ 
рігаються на Прикаспійській ни- 
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зовині і в Серед. Азії (6л. +28®, 
абсолютний максимум +50* в ра¬ 
йоні Репетека). Розподіл опадів 
на тер. країни визначається такими 
заг. рисами: пересічна річна сума 
опадів невелика на Крайній Пів¬ 
ночі (250—300 мм), значно більша 
в серед, смузі Європ. частини 
СРСР (500—800 мм), поступово 
зменшується (300—500 мм) у сте¬ 
повій зоні на Пд. країни і дуже 
незначна в пустелях Серед. Азії 
(100—200 мм). Найбільше опадів— 

Найбільші ріки СРСР 
(за даними 1982 р.) 

РІКИ 
Довжи¬ 
на, км 

Площа 
басейну. 
тис. 
км* 

Амур (з Аргунню) 4444 1855 

Лена 4400 2490 

Єнісей 
(з Бій-Хемом) 4092 2580 

Об 3650 2990 

Волга 3531 1360 

Сирдар’я 
(з Нарином) 3019 219 

Амудар’я 
(з Пянджем) 2540 309 

Урал 2428 237 

Оленьок 2292 220 

Дніпро 2201 504 

Колима 2129 647 

Дон 1870 422 

Печора 1809 322 

Індігірка 1726 360 
Хатанга 
(з Нотуєм) 1636 364 
Таз 1401 150 
Кура 1364 188 
Дністер 1350 72 
Пн. Двіна 
(з Сухоною) 1302 357 

Селенга 1024 447 
Зх. Двіна 1020 88 

Ілі 1001 140 

на сх. узбережжі Чорного м. (у 
районі м. Батумі до 2500 мм), 
на пд. схилах Зх. Кавказу (до 
3000 мм), на узбережжі Тихого ок. 
(понад 1000 мм), де вони пов’яза¬ 
ні з мусонами. Більш як половина 
річної кількості опадів у багатьох 
областях країни припадає на теп¬ 
лий період року. Значна частина 
тер. СРСР (11 млн. км^) зайнята 
багаторічною мерзлотою. Потуж¬ 
ність її змінюється від кількох до 
сотень метрів (Большеземельська 
тундра) і доіІООО—1500 м (Якутія). 
Внутрішні води. СРСР має най¬ 
більший об’єм річкового стоку се¬ 
ред країн світу, проте розподіля¬ 
ється він по території нерівномір¬ 
но. Понад 80% стоку припадає 
на бас. Пн. Льодовитого та Тихого 
океанів, 7,5% — на бас. Атлантич¬ 
ного ок., решта — на безстічні ба¬ 
сейни. В межах СРСР налічується 
бл. З млн. рік, у т. ч. 19 довж. по¬ 
над 2000 км і 26 — понад 1000 км. 
Пересічна густота річкової сітки 
0,22 км/км^. Сумарний річний стік 
становить 4350 км^ (28% стоку рі¬ 
чок Європи та Азії). Модуль стоку 
змінюється від 0 до 100 л/с • км^. За 
характером водного режиму річки 
поділяються на З групи: з весня¬ 
ною повінню (сх.-європейський, 
казахстанський, зх.-сибірський. 

сх.-сибірський, алтайський типи), 
з повінню в теплу пору року (да¬ 
лекосхідний і тянь-шанський ти¬ 
пи), з паводковим режимом (при¬ 
чорноморський, кримський, пн.- 
кавказький типи). На більшій 
частині тер. СРСР найбільші вит¬ 
рати води припадають на весняний 
період, на ріках Сх. Сибіру й Да¬ 
лекого Сходу — на літній. Ріки 
Пн. та Пн. Сх. більшу частину ро¬ 
ку вкриті кригою, внаслідок чого 
їхнє госп. значення знижується. 
На Пд. України та Пн. Кавказу 
льодостав скорочується до 2—З 
місяців, не замерзають рівнинні 
ріки Закавказзя та Серед. Азії. 
За потенціальними гідроенергоре¬ 
сурсами СРСР посідає 1-е місце 
в світі. На великих рівнинних і 
гірських ріках збудовано ряд гід- 
ротех. споруд (Волзько-Камський, 
Дніпровський, Єнісейсько-Ангар- 
ський, Чирчик-Бозсуйський кас¬ 
кади та ін.). На тер. СРСР налі¬ 
чується 2,8 млн. озер, з яких 99% 
є малими, 13 мають площу понад 
1СЮ0 км^. Озерні улоговини мають 
льодовикове, тектонічне, карстове, 
суфозійне походження. Гідроло¬ 
гічний режим та гідрохімічні особ¬ 
ливості озер зумовлені їхнім зо¬ 
нально-регіональним розташуван¬ 
ням, палеогеогр. умовами. Най¬ 
більше озер на Сх.-Європейській 
і Зх.-Сибірській рівнинах, у тунд¬ 
рі, в степах Казахстану, заплавах 
річок, на узбережжі Чорного та 
Азовського морів {озерді-лимани). 
В СРСР — понад 120 тис. водосхо¬ 
вищ, у т. ч. майже 1000 з об’ємом 
понад 1 млн. м^. Вони створені 
в зв’язку з буд-вом гідроелектро¬ 
станцій, зарегулюванням стоку 
для водопостачання, іригації та 
водного транспорту, з метою орга¬ 
нізації рибного г-ва, рекреації 
тощо. Найбільші водосховища на 
ріках: Ангарі (Братське, Іркутсь¬ 
ке), Єнісеї (Красноярське), Вол¬ 
зі (Куйбишевське, Волгоградське), 
Іртиші, а також на Дніпрі. Боло¬ 
та займають до 10% тер. СРСР, 
поширені на півночі Сх.-Європей¬ 

ської рівнини, на Зх.-Сибірській 
рівнині. Площа льодовиків в СРСР 
оцінюється в 71,7 тис. км^. Най¬ 
більше льодовиків у Рад. секторі 
Арктики (50 тис. км^) та в гірських 
районах (в горах Серед. Азії 
до 2500 льодовиків). У гірських 
льодовиках акумульовано 2430 км® 
води, вони є важливим джерелом 
живлення річок. я. Г. Шищенко. 
Грунти. На тер. СРСР за терміч¬ 
ними умовами виділяють такі грун¬ 
тово-кліматичні пояси: полярний 

Найбільші озера СРСР 
(за даними 1982 р.) 

СРСІ> 

Озера 
Площа, 
тис. 
км* 

Найбіль¬ 
ша гли¬ 
бина. м 

Аральське море 64,0 67 

Байкал 31,5 1620 

Балхаш 18,3 26 
Ладозьке 17,7 215 
Онезьке 9,7 120 

Іссик-Куль 6.3 702 

Таймир 4.6 26 

Ханка 4.2 6 

Чудське 3 Псков¬ 
ським 3.5 15 
Алаколь 2.6 54 
Чани 1.9 9 

Севан 1.4 83 

Топозеро 0.9 56 

Ільмень 0,9 4—10 

Т мандра 0.9 67 

(холодний), бореальний (помірно 
холодний), субоореальний (помір¬ 
ний) і субтропічний (помірно теп¬ 
лий). в межах поясів за умовами 
зволоження та континентальності 
клімату виділяють грунтово-біо- 
кліматичні області. 
Полярний пояс (охоплює 
узбережжя й острови Пн. Льодо¬ 
витого ок.) включає Євразійську 
полярну область з двома грунто¬ 
вими зонами: арктичною з своєрід- 
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ними арктичними грунтами і суб¬ 
арктичною з тундровими грунта¬ 
ми. Ця область мало освоєна, не¬ 
великі осередки землеробства (пе- 
рева^кно овочівництво) — лише на 
Пд., гол. чин. у річкових долинах. 
Бореальний пояс (нечор¬ 
ноземна смуга СРСР) поділяють 
на 4 грунтово-біокліматичні облас¬ 
ті: Західну лучно-лісову, Цент¬ 
ральну тайгово-лісову, Східно-Си¬ 
бірську мерзлотно-тайгову і Да¬ 
лекосхідну тайгово-лучно-лісову. 
Найбільшою за площею є Цент¬ 
ральна тайгово-лісова область (Єв¬ 
ропейська частина СРСР і Зх. 
Сибір) з підзолистими грунтами 
та дерново-підзолистими грунта¬ 
ми, що утворюють три підзони: впівнічнотайгову з глейопідзолис- 

I тими і підзолистими ілювіально- 
I гумусовими грунтами, середньо- 
I тайгову з типовими підзолистими 
4 грунтами і південнотайгову з дер¬ 
ново-підзолистими грунтами. На 
Пд. області — місцями неширока 
смуга сірих лісових грунтів. 
Східно-Сибірська мерзлотно-тай- 

. '■ гова область займає Сх. Сибір і 
характеризується поширенням 
своєрідних мерзлотно-тайгових 
(типових, опідзолених і пале¬ 
вих) грунтів з багаторічною 
мерзлотою великої потужності. 
Природні особливості Західної 
лучно-лісової (пд. узбережжя Бал¬ 
тійського м.) і Далекосхідної тай- 
гово-лучно-лісової областей виз¬ 
начаються впливом океанів. У їх¬ 
ньому грунтовому покриві поряд з 
підзолистими й дерново-підзоли¬ 
стими грунтами розвиваються бурі 
лісові грунти, на Камчатці — лі¬ 
сові вулканічні грунти. Головні 
с.-г. райони бореального поясу — 
в області поширення дерново-під¬ 
золистих і сірих лісових грунтів. 
Суббореальний пояс 
охоплює чорноземно-степову сму¬ 
гу СРСР й прилеглі до неї терито¬ 
рії і' поділяється на 5 грунтово- 
біокліматичних областей: дві бу¬ 
роземно-лісові (Західну і Східну), 
Центральну лісостепову і степову. 
Пустельно-степову і пустельну. 
Високогірну пустельну, в межах 
Центральної лісостепової і степової 
області (значна тер. України, Мол¬ 
давії, пд. районів РРФСР і Пн. 
Казахстану) виділяють три зони: 
лісостепову, для якої характерні 
опідзолені, вилуговані і типові 
чорноземи] степову з звичайними 
і пд. чорноземами та сухостепову 
з темно-каштановими і каштано¬ 
вими грунтами. Ця область — осн. 
база зернового господарства Рад. 
Союзу. Пустельно-степова і пу¬ 

стельна область (пн. райони Турк¬ 
менії та Узбекистану, пд. рай¬ 
они Казахстану і Киргизія) вклю¬ 
чає такі зони: пустельно-степову 
з світло-каштановими і бурими 
напівпустельними грунтами; пу¬ 
стельну з сіро-бурими грунтами 
і передгірно-пустельно-степову з 
малокарбонатними сірозема.чи. 
Західна буроземно-лісова область 
(Карпати Українські, Кримські 
гори, Зх. Кавказ) характеризу¬ 
ється значним поширенням бурих 
лісових грунтів. На вершинах гір 
розвинуті гірсько-лучні грунти. 
Східна буроземно-лісова область 
охоплює пд. райони Далекого Схо¬ 
ду СРСР. На рівнинах розвинуті 
опідзолені бурі лісові грунти і 
своєрідні підбіли, в долинах річок 
— лучно-чорноземні грунти, в ме¬ 
жах Високогірної пустельної об¬ 
ласті (Центральний Тянь-Шань і 
Сх. Памір) поширені високогір¬ 
ні пустельні й пустельно-степові 
грунти. Субтропічний 
пояс охоплює пд. райони СРСР; 
він поділяється на три грунтово- 
біокліматичні області: помірно 
теплу волого-лісову, помірно теп¬ 
лу ксерофітно-лісову та помірно 
теплу пустельно-степову і пустель¬ 
ну. грунтовий покрив Субтропіч¬ 
ної помірно теплої волого-лісової 
області (невеликі ділянки Зх. і 
Сх. Закавказзя) ' представлений 
жовтоземами та червоноземами, 
осн. культури — чай, цитрусові. 
Субтропічна помірно тепла ксе- 
рофітно-лісова область охоплює 
пд. схили Кавказу, Пд. берег Кри¬ 
му і зх. частину Кура-Араксинсь- 
кої низовини. Поширені коричне¬ 
ві грунти та сіро-коричневі грун¬ 
ти. Район вирощування зернових 
культур; виноградарство, садів¬ 
ництво. Субтропічна помірно тепла 
пустельно-степова і пустельна об¬ 
ласть займає рівнини Сх. Закав¬ 
каззя та пд. частину Серед. А:пї. 
Переважають сіро-бурі грунти та 
сіроземи. Осн. с.-г. культура — 
бавовник. Карту див. на окремому 
аркуші, с. 400—401. 

Н. Б. Вернандер. 
Рослинний світ дуже багатий та 
різноманітний. Флора вищих рос¬ 
лин налічує бл. 22 тис., а нижчих— 
бл. 70 тис. видів. З Пн. на Пд. збі¬ 
льшується видове багатство; в зоні 
арктичних пустель росте всього 
кілька десятків, в районах тунд¬ 
ри — бл. 500, в лісових зонах — 
бл. З тис., в горах Серед. Азії — 
понад 5,5 тис., а на Кавказі — бл. 
6 тис. видів вищих судинних рос¬ 
лин. Рослинний світ СРСР нале¬ 
жить до Голарктичної біогеогра¬ 
фічної області. У розподілі рос¬ 
линності в рівнинній частіші тер. 
СРСР чітко виражена широтна 
зональність, а в гірських районах— 
висотна поясність. Рослинність 
полярних пустель представлена 
угрупованнями лишайників, мохів 
та дуже невеликою кількістю видів 
квіткових рослин (ломикамені, 
кисличник, крупка, незабудки, по¬ 
лярні маки, злаки, осоки та ін.). 
Далі на Пд. панують тундри, 
які займають бл. 15% всієї площі 
СРСР. Тут переважають різні ви¬ 
ди лишайників, мохів, а також 
низькорослі квіткові рослини, 
переважно трав’янисті багаторічни¬ 
ки, чагарники, напівчагарники, зо¬ 
крема вічнозелені, подушковидні, 

сланкі. Смуга лісотундри відзнача¬ 
ється чергуванням тундрової рос¬ 
линності з ділянками рідкостійних, 
низькорослих та кривостовбурних 
березових, березово-ялинових або 
модринових лісів. Рослинність 
тундри та лісотундри має велике 
значення длй оленярства. В т а й - 
з і, що займає майже 50% тер. 
СРСР і простягається від берегів 
Тихого ок. до зх. кордонів, виді¬ 
ляють пн., серед, та пд. хвойні 
ліси, а також перехідні до широко¬ 
листяних лісів — мішані ліси. 
Оси. лісоутворюючі породи — різ¬ 
ні види ялини, ялиці, сосни, мод¬ 
рини з домішкою берези, осики ут¬ 
ворюють темно- та світлохвойні 
ліси. Найбільші площі займають 
модринові ліси (бл. 2^ млн. га). 
Тайгові ліси мають велике значен¬ 
ня як джерело цінної деревини] 
відіграють дуже важливу клімато- 
стабілізуючу роль, в них живуть 
цінні промислові хутрові звірі, 
в Європ. частині СРСР та на Да¬ 
лекому Сході, де відчувається 
вплив океанічного клімату, рос¬ 
туть широколистяні лі¬ 
си з бука, дуба, граба, явора, кле¬ 
на, липи, ясена, в’яза та ін. Дере- 
востан у цих лісах переважно 
двох’ярусний, є підлісок з чагар¬ 
ників, багатий трав’яний покрив, 
подекуди характерні весняні ефе¬ 
мероїди. Виділяють середньо- та 
східноєвропейські, передуральські, 
кримські, закавказькі, далеко¬ 
східні, а також гірські та лісосте¬ 
пові широколистяні і мішані ши¬ 
роколистяні ліси. В Зх. Сибіру 
замість широколистяних пошире¬ 
ні осиково-оерезові ліси. Широко¬ 
листяні ліси дають цінну деревину, 
дубильну, лікарську та ін. сирови¬ 
ну, дикорослі плоди та ягоди, гри¬ 
би, відіграють важливу водоохо¬ 
ронну та грунтозахисну роль. Рос- 
лшіііість степів займає бл. 12% 
тер. СРСР, включаючи лісостеп, і 
простягається широкою смугою від 
зх. кордонів до Алтаю й далі міс¬ 
цями в Серед. Сибіру та Забайкал¬ 
лі. Для природної рослинності 
лісостепу (частина дослідни¬ 
ків вважає її самостійною зоною) 
характерне чергування лісових ма¬ 
сивів та ділянок лучних степів. 
У степах панують кссрофіль- 
ні злаки: види ковили, типчака, 
житняка, келерії, пирію, тонконо¬ 
га, стоколосу тощо з домішкою 
бобових та різнотрав’я (видів ко¬ 
нюшини, люцерни, горошку, шав¬ 
лії, волошки, астрагалу, перстачу, 
підмаренника та ін.); трапляються 
чагарники — карагана кущова, 
мигдаль низький, рокитник русь¬ 
кий; характерні ефемероїди (тюль¬ 
пани, півники, зірочки, крокуси 
тощо) та рослини перекотиполе. 
В степах у напрямах з Пн. на Пд. 
та з Зх. на Сх. спостерігається 
збільшення ксерофітів та їхніх 
угруповань. У наш час більша ча¬ 
стина степової зони розорана і 
зайнята с.-г. культурами. Природ¬ 
на рослинність цілинних ділянок 
степів має значення як пасовища 
(напр., у Казахстані). Напів¬ 
пустелі і пустелі займа¬ 
ють бл. 10% тер. СРСР і простя¬ 
гаються від зх. берегів Каспійсь¬ 
кого м. до гір Серед. Азії. Для 
них характерними є види полину, 
кураю, содника, лутиги, анабази¬ 
су, солонця тощо. Подекуди чи- 



мало злаків, осок, ефемерів та ефе¬ 
мероїдів. Значні площі тут вкриті 
дуже посухостійкими деревами і 
чагарниками (види кандиму, сак¬ 
саулу, ефедри, піщаної акації 
тощо). В середньоазіатських рес¬ 
публіках пустелі з такою рослин¬ 
ністю служать пасовищами. 
В гірських районах характер висот¬ 
ної поясності залежить від геогр. 
розташування гірської системи. 
Так, напр., в горах Полярного Ура¬ 
лу лише 2 пояси: гірські тундри 
та гольці. В Карпатах 5 поясів: 
дубових, .букових, темнохвойних 
лісів, субальпійський та альпійсь¬ 
кий. На Кавказі виділяють З типи 
висотної поясності: кубансько-аб¬ 
хазький — степи та гиибляк, 
грабово-дубові, букові, темнохвой¬ 
ні ліси, субальпійська та альпій¬ 
ська рослинність'^ колхідсько-гір- 
канський — заболочені ліси рівни¬ 
ни, вологі широколистяні ліси 
передгір^я, букові ліси, субаль¬ 
пійська рослинність', дагестансько- 
вірменський — пустелі та напів¬ 
пустелі, фригани та аридні рідко¬ 
лісся, гірські степи з дубовими лі¬ 
сами, остепнені субальпійські та 
альпійські луки. Дуже різнома¬ 
нітна та мозаїчна висотна поясність 
в горах Серед. Азії. Тут є угрупо¬ 
вання яблуневих, горіхових, тем¬ 
нохвойних, арчових лісів, лучних 
степів, субальпійського високо- 
трав’я, високогірних степів та пу¬ 
стель тошо. В багатьох гірських 
системах розвинуте субальпійське 
криволісся. В більшості рослин¬ 
них зон трапляться заплавні та 
суходільні луки, трав’яні болота, 
а в лісовій зоні та на півдні тунд¬ 
ри — сфагнові болота. По берегах 
водойм та у їхніх акваторіях — 
прибережна та водна рослинність, 
по берегах морів — солонолюбна 
рослинність. Серед рослинності 
населених місць усіх зон пошире¬ 
ні угруповання бур'янів, руде¬ 
ральних і адвентивних рослин, 
плоші яких все збільшуються. 
Велике народногосп. значення ма¬ 
ють культурні рослини, а також 
дикорослі корисні рослини: кормо¬ 
ві, лікарські рослини, плодово- 
ягідні, горіхоплідні, медоносні 
рослини, ефіроолійні рослини, та- 
нідоносні, смолоносні рослини, ві¬ 
таміноносні рослини, пряні рос¬ 
лини, декоративні тощо. Рослин¬ 
ність, як осн. складова частина 
біосфери, потребує планомірної 
постійно діючої системи заходів 
по охороні, успішному відновлен¬ 
ню, раціональному використанню 
та збагаченню (див. Охорона при¬ 
роди, Раціональне природокори¬ 
стування). Карту див. на окремо¬ 
му аркуші, с. 400—401. 

Ю. Р. Шеляг-Сосонко, 
Б. В. Заверуха. 

Тваринний світ. Заг. кількість ви¬ 
дів становить близько 8% видів 
світової фауни. Тваринний світ 
СРСР належить до Голарктичної 
біогеографічної області. Важли¬ 
вою рисою розміщення фауни 
СРСР є те, що число видів у ціло¬ 
му, як і число видів у окремих 
групах, збільшується в напрямі 
з Пн. на Пд. В СРСР налічуєть¬ 
ся бл. 130 тис. (за ін. даними — 
більше) видів тварин (у т. ч. тва¬ 
рин, що живуть у прісних водоймах 
і морях): ссавців понад 300, пта¬ 
хів 6л. 760, плазунів бл. 140, зем¬ 

новодних понад ЗО, риб бл. 1400 
(з них 528 прісноводних і прохід¬ 
них), молюсків понад 2 тис. (на¬ 
земних бл. 600, прісноводних бл. 
470, морських 1100), комах 80— 
100 тис. (з них жуків бл. 25 тис., 
двокрилих бл. 20 тис., метеликів 
бл. 8500), кільчастих червів бл. 
1100, круглих червів бл. 1800, плос¬ 
ких червів бл. 2 тис., ракоподіб¬ 
них бл. З тис., павукоподібних 
бл. 2 тис., найпростіших понад 
4 тис. видів. Для фауни океаніч¬ 
них узбереж і островів Баренцово- 
го м. характерні гренландський 
тюлень, нерпа, гагарки, тупик; у пн. 
сибірських морях водяться морж, 
білий ведмідь. Для далекосхідних 
морів характерні тюлені, цінні 
хутрові звірі — котик, калан, си¬ 
вуч, китоподібні, багаті за видо¬ 
вим складом пташині базари (кай- 
ри, чистики, мартини, іпатки та 
ін.). З тварин тундри типови¬ 
ми є пн. олень, лемінги, песець, 
біла і тундрова куріпки, біла сова; 
тут живуть також полівки, заєць- 
біляк, вовк, лисиця, росомаха, гор¬ 
ностай, ворон; кулики, гусеподібні 
прилітають на гніздування. З ко¬ 
мах численні кровососні: комарі, 
мошки, гедзі — т. 3. гнус. Фауна 
лісів представлена тваринними 
комплексами тайгових, європейсь¬ 
ких і далекосхідних широколистя¬ 
них і мішаних лісів. З тайгових 
тварин типовими є білка, летяга, 
бурундук, лисиця, росомаха, вед¬ 
мідь бурий, лось, заєць-біляк, зем¬ 
лерийки, лісовий лемінг, полівки, 
з птахів — шишкар, горіхівка, кук- 
ша, глухар, рябчик, дятли, сичі, 
неясить, яструбина сова, вівча¬ 
рик; зокрема, для Зх. Сибіру ха¬ 
рактерні бобер, горностай, коло¬ 
нок, болотяні і водоплаваючі пта¬ 
хи, біла кзфіпка; для Сх. Сибіру — 
кабарга, бурундук, пн. пищуха; 
для пд. частини сибірської тайги — 
марал, козуля сибірська, борсук, 
колонок, свиня дика; трапляються 
також гадюка, ящірка живородя- 
ща, кутозуб сибірський, жаби, 
ропуха, багато павуків; численні 
комахи, зокрема двокрилі, мете¬ 
лики, жуки, перетинчастокрилі, 
попелиці. Для широколистяних 
лісів Європ. частини характерні 
лісова миша жовтогорла, руда по¬ 
лівка, соні; в окремих лісових ма¬ 
сивах збереглися європ. козуля, 
олень звичайний, зубр (Біловезька 
Пуша), куниця лісова, норка єв¬ 
роп., кіт лісовий. З птахів харак¬ 
терні вівчарики, славки, костолуз, 
дятли (середній, зелений), соло¬ 
вейко західний, зяблик, вивільга, 
неясить звичайна та ін.; з плазу¬ 
нів — веретінниця, ящірка зелена, 
мідянка; з земноводних — квакша, 
жаби, тритон гребенястий, кумка. 
Молюски і комахи тут численніші, 
ніж у тайзі, але є багато спільних 
видів. У широколистяних лісах 
Далекого Сходу поряд з тайговими 
трапляються тварини пд. типу: 
заєць маньчжурський, олень пля¬ 
мистий, горал, ведмідь білогрудий, 
далекосхідний кіт, тигр, куниця 
харза, єнотовидний собака, барс, 
голуба сорока, широкорот, вивіль¬ 
га китайська, качка мандаринка, 
черепаха далекосхідна, вужі, по¬ 
лоз амурський, кігтистий уссурій¬ 
ський тритон. Комахи різноманіт¬ 
ніші, ніж в ін. місцях СРСР. Ба¬ 
гато метеликів родин нотодонтид. 

уранід і епікопід; характерні та¬ 
кож метелики індійський парус¬ 
ник і сатурнія-актіас, жук ка- 
ліпогоп, клопи плавтія і лелія, 
комар мегаринус. Тваринний світ 
лісостепу представлений лі¬ 
совими і степовими видами. Типо¬ 
вими степовими тваринами є сай¬ 
гак, бабак, ховрахи,хом’ячки,туш¬ 
канчики, сліпаки, полівки, заєць 
сірий, жайворонки, дрофа, стре¬ 
пет, дерихвіст. кречітка, орел сте¬ 
повий і могильник, гадюка степо¬ 
ва, полоз, ящірки, часничниця. 
З комах численні саранові, жуки 
(пластинчатовусі, чорнотілки, дов¬ 
гоносики, жужелиці), чимало му¬ 
рашок, ос, двокрилих. Для тварин¬ 
ного світу степів характерне 
зменшення у західному напрямі 
кількості видів справжніх степо¬ 
вих тварин, більшість яких харак¬ 
терна для степів Азіат, частини 
СРСР. Склад фауни європ. сте¬ 
пів різко порушений внаслідок 
розорювання. Найхарактерніши¬ 
ми тваринами напівпустель 
і пустель є джейран, ку¬ 
лан ^зберігся в заповідниках), ко¬ 
ти (оарханний і плямистий), ка- 
ракал (рідко трапляється), тонко¬ 
палий ховрах, пішанки, тушкан¬ 
чики, саксаульні сойка і горобець, 
пустельні славка, горобець і крук, 
круглоголовки, агама, варан, яшур- 
ки, гекони, стріла-змія, ефа, пор- 
за, черепаха степова. Серед жуків, 
перетинчастокрилих та ін. комах 
багато ендеміків', характерні термі¬ 
ти; з павукоподібних типові соль- 
пуги, скорпіони, тарантули, кара¬ 
курти. В долинах рік є сцинки, 
жаби зелена і озерна, свиня дика, 
олень тугайний. 
В горах живуть тварини тундро¬ 
вої, лісової і степової зон (від¬ 
повідно до висотної поясності), 
проте майже в усіх великих 
гірських системах є характерні 
лише для них представники: буро- 
зубка альпійська, шеврик гірсь¬ 
кий, альпійський і карпатський 
тритони, саламандра, кумка гір¬ 
ська — в Укр. Карпатах; кавказь¬ 
кі дикі кози, прометеєва полівка, 
кавказький і каспійський улари, 
тетерев кавказький, кавказькі пор- 
за і саламандра та ін.— на Кавка¬ 
зі; архари, сіноставці, сурки і по¬ 
лівки — в горах Серед. Азії й 
Сибіру; улари, ірбіс, чубук, гвин- 
торога вівця тошо — на Алтаї. 
Природні зони. СРСР лежить у 
межах 4 геогр. поясів: арктичного, 
субарктичного, помірного і субтро¬ 
пічного. За співвідношенням тепла 
і вологи в межах поясів формують¬ 
ся природні зони, яких на тери¬ 
торії Рад. Союзу виділяють 10. 
Зона арктичних пус¬ 
тель займає острови Арктики та 
крайню пн. частину п-ова Таймир. 
Розвиток ландшафтів зони відбу¬ 
вається в умовах поширення бага¬ 
торічної мерзлоти, льодовиків, 
наявності майже протягом усього 
року снігового покриву. Пересіч¬ 
на т-ра січня —20°, —30°, липня 
4-5°. Опадів 200—400 мм на рік. 
Рослинний покрив (мохи, лишай¬ 
ники, водорості) розріджений, про¬ 
дуктивність його низька (заг. за¬ 
пас фітомаси менше 5 т/га на суху 
речовину). Ландшафти тундро¬ 
вої зони поширені на Край¬ 
ній Півночі Рад. Союзу. Для них 
характерні безлісся, надмірне зво- 
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Зростання кількості 
міст і селищ міського 
типу в СРСР 

Роки Кількість 

1939 2762 

1959 4619 

1970 5505 

1981 5952, 
у Т. ч. 

2089 міст 

Міста з кількістю 
жителів понад 1 мли. 
чол. (на 1982) 

Міста 

Кіль¬ 
кість 
жите¬ 
лів, 
тис. 
чол. 

Москва 8302 
Ленінград 4722 

Київ 2297 

Ташкент 1902 

Баку 1616 
Харків 1503 
Горький 1373 
Мінськ 1370 
Новосибірськ 1357 
Свердловеьк 1252 
Куйбишев 1243 
Дніпропет¬ 
ровськ 1114 
Тбілісі 1110 
Одеса 1085 
Єреван 1076 

Челябінськ 1066 

Омськ 1061 
Донецьк 1047 

Перм 1028 
Казань 1023 
Уфа 1023 

Алма-Ата 1001 

ложення при недостачі тепла (пе¬ 
ресічна т-ра січня від —8 до —34°, 
липня від +5 до -ЬІО, +11°)|ши¬ 
рокий розвиток мохово-лишайни¬ 
кового та чагарникового покри¬ 
ву. По долинах річок взимку — 
полії. Багато озер. Грунти тундро¬ 
ві. Біол. кругообіг уповільнений, 
заг. запас фітомаси 12,5—25 т/га. 
Лісотундрова зона, пе¬ 
рехідна від тундри до тайги, утво¬ 
рює смугу завширшки від 20 до 
200 км. Опадів 150—450 мм на рік, 
пересічна т-ра липня від н-11 до 
-і-14®, січня — від —10 до —38®. 
Характеризується широким роз¬ 
витком рідколісся, гол. чин. у 
межиріччях, наявністю великих 
площ боліт і торфовищ. 
Тайги зона простягається 
смугою завширшки від 6(Ю до 
2300 км і є найбільшою за площею 
природною зоною СРСР. В межах 
зони — найнижчі зимові т-ри по¬ 
вітря на тер. країни (пересічна т-ра 
січня в Сх. Сибіру від —40 до 
—43®). У липні т-ра змінюється від 
Ч-13, -ЬІ4® на Пн. до +18, +19® 
на Пд. Зональний тип рослинно¬ 
сті — хвойні ліси на підзолистих 
грунтах. Багато сфагнових боліт, 
на Сх. від Єнісею поширена бага¬ 
торічна мерзлота. Заг. запас фіто¬ 
маси в ялинових лісах досягає 
150—300 т/га, щорічний приріст 
становить 70—85 ц/га. 
Зона мішаних лісів 
в СРСР представлена гол. чин. на 
Сх.-Європейській рівнині (її про¬ 

тяжність з Пн. на Пд.— до 1000 
км, на Сх.— 2(Ю км) і Далекому 
Сході (бас. Аг^ру та Сіхоте- 
Алінь). На Сх.-Європейській рів¬ 
нині клімат вологий (опадів 500— 
800 мм на рік). Літо прохолодне 
(пересічна т-ра липня +17, +18°), 
зима м’яка (пересічна т-ра січня 
від —З до +2®). На вододілах по¬ 
ширені темнохвойно-широколистя¬ 
ні ліси на дерново-підзолистих 
грунтах. Природні особливості да¬ 
лекосхідної частини зони зумовле¬ 
ні мусонним кліматом (пересічна 
т-ра січня від —16 до —28®, лип¬ 
ня -Ь21, +22®, опадів 500—800 мм 
на рік). Заг. запас фітомаси в лі¬ 
сах зони досягає 300—400 т/га, 
річний приріст — 80—130 ц/га. 
Лісостепова зона про¬ 
стягається суцільною смугою від 
передгір’їв Карпат до Алтаю. Опа¬ 
дів 400—500 мм на рік. Пересічна 
т-ра січня —4, —5° на Зх. зони та 
—15, —20° на Сх., липня +19, 
+ 21®. У цій зоні поєднуються 
ландшафти широколистяних лісів 
на сірих лісових грунтах і лучних 
різнотравно-злакових степів на 
чорноземах. Заг. об’єм фітомаси 
в дібровах становить 400—500 т/га. 
Лісостеп — одна з найосвоєніших 
природних зон СРСР. В межах 
її зх. частини орні землі займають 
до 80% тер. зони. Степова 
зона з континентальним поміі>- 
ним кліматом, переважанням у 
природному рослинному покриві 
злакових степів на чорноземах і 

темно-каїотанових грунтах простя¬ 
гається від зх. кордону СРСР до 
Алтаю, далі на Сх. вона поширена 
фрагментарно. Пересічна т-ра січ¬ 
ня від —2 на Зх. зони до —20® на 
Сх., липня — від +22 до +23,5®. 
Річна сума опадів значно менша 
за величину випаровуваності. Заг. 
запас фітомаси бл. 20—25 т/га. 
Розораність зони досягає 70—80%. 
Зона напівпустель 
(смуга від Єргенів до Зайсанської 
улоговини) характеризується не¬ 
стачею вологи (опадів 150—250 мм 
на рік), різко континентальним 
кліматом і розрідженістю рослин¬ 
ного покриву. Пересічна т-ра січ¬ 
ня від —4® (на Зх. зони) до —16® 
(на (Іх.), липня — від +23 до 
+ 25®. Поряд з ксерофітними зла¬ 
ками (типчак, келерія, ковила), 
що розвиваються на світло-кашта¬ 
нових грунтах, на солонцях росте 
кеомек, на засолених грунтах— 
курай. Загальний запас фіто¬ 
маси 5—12,5 т/га. Зона пус¬ 
тель займає значні площі Туран- 
ської низовини, пд. частину При¬ 
каспійської низовини і Казахсь¬ 
кого дрібносопковика, а також 
Сх. Закавказзя. Клімат зони в ме¬ 
жах помірного поясу посушливий 
(пересічна т-ра січня від 0 до —10, 
—12®, липня — від +22 до +32®; 
опадів 75—150 мм на рік), різко 
континентальний. Рослинність роз¬ 
ріджена (полин, курай, саксаул), 
формується на оурих і сіро-бурих 
пустельних грунтах. Поширені со- 
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1 1 Арктичних пустель ІШЇЇШ Лісостепова 

Тундрова. ИІШІ Степова 

їм Лісотундрова Напівпустель 

шпш 
Пустель 

Тайги а - помірного поясу 
б-субтропічного 

поясу 

шш Мішаних ЛІСІВ Середземноморська 

Гірські регіони 

Типи структури висотної ПОЯСНОСТІ гірських регіонів 

1 Полярно-пустельний 

2 Тундрово-полярний уральський 
3 Тундрово-лишайниково-чагарниковий 

чукотський 

4 Тундрово-льодовиковий (мохово-лишайниковий) 

коряцький 

5 Північнотайгово-тундровий середньосибірський 

6 Північнотайгово-туидрово-льодовиковий 
східносибірський 

7 Хвойно-лісотундровий лучно-альпійський 
камчатський 

8 Тайгово-лісотундровий і мішаио-лісовий 

Ю Лісостепово-лісовий лучно-альпійський 
тундрово;льодовиковий алтайсько<аянський 

11 Лісовий туидрово-гольцовий 
12 Лісостеповий південноуральський 
13 Лучно-лісовий субальпійський карпатський 
14 Пустельно-рідколісно-степовий центрально¬ 

азіатський 
15 Яйлинсько-лучно-лісовий кримський 

16 Лісолучний альпійський льодовиковий 
кавказький 

17 Пустельно-степовий субтропічний передньо- 
азіатський 

18 Пустельно-степовий І лісолучний альпійсько- 

льодовиковий тянь-шанський приморський 

< Тайгово-лісовий 1 лісостеповий південиосибірський Пустельний високогірний памірський 
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лончаки, такири. Запас фітома- 
си 2,5—5 т/га. В пустелях субтро¬ 
пічного поясу тепла зима без 
стійкого снігового покриву. Рос¬ 
линність вегетує і взимку, розвину¬ 
ті ефемери, ефемероїди. Запас 
фітомаси в ефемерово-напівчагар¬ 
никових пустелях 5—12,5 т/га. 
Ландшафти середземно¬ 
морської зони субтро¬ 
пічного поясу поширені на Пд. 
березі Криму, Зх. Закавказзі й 
Ленксюанській низовині. Напівсу¬ 
хі субтропіки (Пд. берег Криму, 
Чорноморське узбережжя Кавка¬ 
зу від Новоросійська до Туапсе) 
характеризуються помірно жарким 
сухим літом (пересічна т-ра лип¬ 
ня -1-24°) і теплою вологою зи¬ 
мою (пересічна т-ра січня бл. -Ь3°, 
опадів 600 мм на рік), рослин¬ 
ність типу шибляк 1 фригана на 
коричневих грунтах. Вологі суб¬ 
тропіки (Колхідська та Ленкоран- 
ська низовини) мають більш во¬ 
логий клімат (річна сума опадів 
на Колхідській низовині бл. 1500 
мм, пересічна т-ра січня -Ь6, +7°, 
липня — від -Ь23 до -Ь25°^. По¬ 
ширені густі широколистяні ліси 
з численними ліанами та доміш¬ 
кою вічнозелених порід на черво¬ 
ноземах і жовтоземах. 
Охорона природи в СРСР включає 
систему заходів, спрямованих на 
додержання раціональної взаємо¬ 
дії між діяльністю людини та нав¬ 
колишнім природним середови¬ 
щем, які забезпечують збереження 
й відновлення природних ресурсів 
і попереджають прямий та опосе¬ 
редкований негативний вплив ре¬ 
зультатів діяльності суспільства 
на природу і здоров'я людини. 
Основу охорони природи в СРСР 
становить соціалістична власність 
на землю. 
Охорона природи є складовою час¬ 
тиною раціонального природоко¬ 
ристування. В нашій країні полі¬ 
тика ощадливого ставлення до при¬ 
роди закріплена в Конституції 
СРСР, рішеннях з’їздів КПРС, 
законодавчих актах. Видано по- 
старви ЦК КПРС і Ради Міні¬ 
стрів СРСР <Про посилення охо¬ 
рони природи і поліпшення ви¬ 
користання природних ресурсів» 
(1972) та <Про додаткові заходи 
по посиленню охорони природи 
і поліпшенню використання при¬ 
родних ресурсів» (1978), Закони 
СРСР про охорону атмосферного 
повітря та про охорону і викори¬ 
стання тваринного світу (1980) та 
інші нормативні акти. Розділ про 
заходи щодо охорони природи і 
раціонального використання при¬ 
родних ресурсів є органічною час¬ 
тиною держ. планів розвитку нар. 

В Астраханському заповіднику. 

г-ва СРСР. В усіх союзних рес¬ 
публіках прийнято закони про 
охорону природи, зокрема, на 
Україні прийнято Закон про охо¬ 
рону природи УРСР (1960). В 
СРСР охороняються надра землі, 
підземні й поверхневі води, по¬ 
вітря, тваринний і рослинний світ, 
природні ландшафти. Прийнято 
ряд постанов, що регламентують 
галузеві й регіональні аспекти охо¬ 
рони природи. 
В Рад. Союзі створена і функціо¬ 
нує держ. система спостережень і 
контролю за забрудненням навко¬ 
лишнього середовища, що охоплює 
більш як 450 міст, бл. 1900 водних 
об’єктів, усі внутр. й окраїнні 
моря, а також грунтовий покрив 
районів, де застосовують засоби 
хімізації в сільс. та лісовому г-ві. 
Облік природних ресурсів в СРСР 
забезпечують система кадастрів, 
(водний кадастр, земельний ка¬ 
дастр та ін.), а також держ. оцін¬ 
ка запасів і видобутку корисних 
копалин. З метою охорони рідкіс¬ 
них і зникаючих видів тварин і 
рослин засновано Червону книгу, 
У нашій країні створено 137 дер¬ 
жавних заповідників і заповідно- 
мисливських господарств, 7 на¬ 
ціональних парків, численні за¬ 
казники і пам'ятки природи, у 
т. ч. на Україні — 11 заповідни¬ 
ків, 4 заповідно-мисливські гос¬ 
подарства, 122 пам’ятки природи 
респ. значення та ін. (1982). Знач¬ 
на робота спрямована на збалансо¬ 
ване збільшення чисельності ди¬ 
ких тварин та відтворення цінних 
порід риб. Гол. напрямом приро¬ 
доохоронної роботи на сучас. ета¬ 
пі є впровадження маловідходних 
(де можливо — безвідходних) тех¬ 
нологічних процесів, які зменшу¬ 
ють чи повністю виключають за¬ 
бруднення навколишнього середо- 
вища і забезпечують комплексну 
переробку сировини, а також за¬ 
стосування біологічного очищення 
стічних вод, лісонасадження, ме- 
ліораціг тощо. 
Функції охорони природи в нашій 
країні здійснюють Держплан 
СРСР, Держ. к-т СРСР по гідро¬ 
метеорології і контролю природно¬ 
го середовища, м-ва с. г., геоло¬ 
гії, комітети союзних республік 
по охороні природи та ін. Відпо¬ 
відні комісії існ>^ють при Верхов¬ 
ній Раді СРСР і Президії Ради 
Міністрів СРСР. 
Наук, дослідження з охорони при¬ 
роди проводять профільні та га¬ 
лузеві н.-д. й проектні установи, 
вузи, держ. заповідники. В при¬ 
родоохоронному вихованні насе¬ 
лення значна роль належить Т-ву 
охорони природи, Геогр. т-ву 
СРСР. Наша країна бере активну 
участь у міжнар. співробітництві 
з питань охорони природи в рам¬ 
ках Програми ООН по навколиш¬ 
ньому середовищу (ЮНЕП), РЕВ 
та ін. організацій. Іл. див. на ок¬ 
ремому аркуші, с. 384—385. 
Літ.: Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К., 1981; Физнко-географическое райо- 
нирование СССР. М., 1968; Почвенно- 
географическое райошірование СССР. 
М., 1962; Шищенко П. Г. Фізична 
географія СРСР. К., 1975; Гвоздецкий 
Н. А., Михайлов Н. И. Физическая 
география СССР. М., 1978; Милькоз 
Ф. Н. Природньїе зоньї СССР. М., 
1977; Правовая охрана природьі в 
СССР. М., 1976; Наливкин Д. В. Очер- 

ки по геологии СССР. Л., 1980; Запо- ' ^ __ __ 
ведники СССР. М., 1980. СРСР 

П. Г. Шищенко, 

IV. Населення. 

Чисельність і густота. На 1.1 1983 
чисельність населення СРСР ста¬ 
новила 271,2 млн. чол. (оцінка). 
Незважаючи на великі втрати в 
1-й світовій війні, внаслідок гро¬ 
мадян. війни та інозем. інтервен¬ 
ції і особливо в 2-й світовій вій¬ 
ні, населення країни зростало. 

Чисельність населення союзних республік (тис. чол.) 

1940 1970 1982 

1982 

до 
1940 

. % 

до 
1970 

СРСР 194077 241 720 268 844 138,5 111.2 
РРФСР ПО 098 130 079 140 017 127,1 107,6 
Українська РСР 41 340 47 126 50 507 121,6 106,7 
Білоруська РСР 9 046 9 002 9 744 107,7 108,2 
Узбецька РСР 6 551 11 799 16 591 253,2 140,6 
Казахська РСР 6 148 13 009 15 253 248,0 117,2 
Грузинська РСР 3 612 4 686 5100 141,1 108,8 
Азербайджан¬ 
ська РСР 3 274 5 117 6 303 192,5 123,1 
Литовська РСР 2 925 3 128 3 474 118,7 111,0 
Молдавська РСР 2 468 3 569 4 025 163.0 112,7 
Латвійська РСР 1886 2 364 2 552 135,3 107,9 
Киргизька РСР 1528 2 934 3 724 243,7 127,5 
Таджицька РСР 1525 2 900 4 119 270.0 142,() 
Вірменська РСР 1320 2 492 3 169 240,0 127,1 
Туркменська РСР 1302 2 159 2 970 228,1 137,5 
Естонська РСР 1 054 1 356 1 496 141,9 110,3 

На 1940 в СРСР було на 21,9% 
більше жителів, ніж у Росії 1913. 
в роки Великої Вітчизн. війни 
прямі втрати СРСР становили по¬ 
над 20 млн. чол.; великі були й 
непрямі втрати (зниження наро¬ 
джуваності й збільшення смертнос¬ 
ті). Довоєнна чисельність населен¬ 
ня була відновлена лише на 1955. 
За наступні 27 років населення зро¬ 
сло на 74,7 млн. чол., або на 38,5%. 
На 1983 населення СРСР зросло 
порівняно з 1913 на 70,3%. Про¬ 
те приріст населення по союз¬ 
них республіках і в середині 
них (по окремих районах) був 
неоднаковий. 
З 1940 по 1982 населення в серед¬ 
ньоазіатських республіках, Казах¬ 
стані та Вірменії зросло приблизно 
у 2,5 раза, в Білорусії — лише на 
7,7%, Литві—на 18,7%, на Україні 
— на 21,6%. В РРФ(ІР населення 
районів Далекого Сходу зросло 
з 1939 по 1979 на 133% , Сх. Сибі¬ 
ру — на 73, Пн. Кавказу — на 
50, Уралу — на 48, Зх. Сибіру — 
на 40%; у той же час населення 
Волго-Вятського екон. району 
зменшилося на 4%, а Центрально- 
Чорноземного — на 17% . На Укра- 

Чисельність населен¬ 
ня СРСР (млн. чол.) 

Роки 
Чисель¬ 
ність 

1913 
(в сучас¬ 
них ме¬ 
жах) 

159,2 

1940 194,1 

1959 208,8 

1970 241,7 

1979 262,4 

1983 271,2 
(оцінка) 

Розподіл населення СРСР за суспільними групами 
(включаючи непрацюючих членів сімей, %) 

Категорія працюючих 1939 1959 1970 1982 

Робітники і службовії) 50,2 68,3 79,5 86,7 

3 них робітники 33,7 50,2 57,4 60,9 

Колгоспне селянство і кооперо¬ 
вані кустарі 47,2 31,4 20,5 13,3 

Селяни-одноосібники 1 некоопе- 
ровані кустарі 2,6 0,3 0,0 0,0 
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СРСР 

Національний склад 
населення СРСР за 
результатами 
перепису 1979 
(тис. чол.) 

Все населен- 
ня СРСР 262084,7* 

Росіяни 137397,1 

Українці 42347,4 

Узбеки 12456,0 

Білоруси 9462,7 

Ка.захи 6556,4 

Татари 6317,5 

Азербайджан¬ 
ці 5477,3 

Вірмени 4151,2 

Грузини 3570,5 

Молдавани 2968,2 

Таджики 2897,7 
Литовці 2850,9 
Туркмени 2027,9 
Німці 1936,2 
Киргизи 1906,3 
Євреї 1810,9 
Чуваші 1751,4 
Народності 
Дагестану 1656,5 
3 них; 

аварці 482,8 
лезгини 382,6 
даргинці 287,3 
кумики 228,4 
лакці 100,1 
табасарани 75,2 
ногайці 59,5 
рутульці 15,0 
цахури 13,5 
агули 12,1 

Латиші 1439,0 
Башкири 1371,5 
Мордва 1191,8 
Поляки 1151,0 
Естонці 1019,9 
Чеченці 755,8 
Удмурти 713,7 

Марійці 622,0 
Осетини 541,9 
Комі та комі- 
перм’яки 477,5 
3 них: 

комі 326,7 

комі-перм’я¬ 
ки 150,8 

Корейці 388,9 

Болгари 361,1 
Буряти 352,6 
Греки 343,8 
Якути 328,0 

Кабардинці 321,7 

Каракалпаки 303,3 

Уйгури 210,6 

Цигани 209,2 

Інгуші 186,2 

Постійне населення. 

їні населення Гід. району зросло на 
47%, а Південно-Західного — на 
9%. За роки Рад. влади, в зв’язку 
з розвитком на Сх. країни пром- 
сті і освоєнням цілинних земель, 
значні групи населення перемісти¬ 
лися в ці райони. Проте після 2-ї 
світової війни відмінності в зро¬ 
станні населення зумовлюються 
в основному неоднаковими темпа¬ 
ми природного приросту у різних 
народів. 
Найгустіше населені центр, райо¬ 
ни Європ. частини СРСР, особливо 
межиріччя Оки і Волги, а також 
райони Донбасу і Правобережної 
України, Молдавська РСР, бага¬ 
то рівнинних районів Закавказзя 
та Середньої Азії. Найрідше на¬ 
селені пн. райони Сибіру й Дале¬ 
кого Сходу, пустелі й напівпусте¬ 
лі, а також гірські райони на півд¬ 
ні країни. В більшості авт. окру¬ 
гів, у Якутській АРСР, Камчатсь¬ 
кій і Магаданській областях гу¬ 
стота менша, ніж 1 чол. на 1 км^. 
Карту див. на окремому аркуші, 
с. 416—417. ; 
Природний приріст, віковий і 
статевий склад. Природний при¬ 
ріст населення СРСР 1981 стано¬ 
вив 8,3 чол. на 1 тис. ж. (народжу¬ 
ваність на 1 тис. чол.— 18,5, 
смертність — 10,2). За останні 
10 років населення зростає на 2,1— 
2,3 млн. чол. за рік. Порівняно з 
дореволюційним 1913 смертність 
в СРСР знизилася в 2,8 раза, а з 
довоєнним 1940 — в 1,7 раза. 
Зниження смертності спостеріга¬ 
ється в усіх вікових групах. Хаг 
рактерне зростання пересічної три¬ 
валості життя населення; 32 роки 
в 1896—97, 44 — в 1926—27, 47 — 
в 1938—39, 70 років у 1971—72 
(64 — у чоловіків і 74 — у жінок). 
Чисельність людей пенсійного ві¬ 
ку 1959 становила 25,5 млн. чол., 
1970 — 40,1 млн., 1979 — 47,6 млн. 
На І.УІІ 1982 чисельність чолові¬ 
ків в СРСР становила 126,4 млн., а 
жінок — 143,6 млн., або відповід¬ 
но 46,8 і 53,2% (1939 — 47,9 і 
52,1%; 1959 — 45 і 55%). Таке 
співвідаошення склалося за раху¬ 
нок осіб старшого віку і зумовлене 
гол. чин. наслідками 2-ї світової 
війни та значно більшою серед¬ 
ньою тривалістю життя жінок. 
Серед осіб віком до 50 років спів¬ 
відношення чоловіків і жінок те¬ 
пер в основному вирівнялося. 
Міське населення. Чисельність на¬ 
селення міст і с-ш міськ. типу на 
1.1 1982 становила (оцінка) 171,7 
млн. чол., або 64% всього населен¬ 
ня СРСР (1913 — 18% . 1940 — 33%, 
1959 — 48%, 1970 — 56% . 
З 1940 по 1982 чисельність місь¬ 
кого населення зросла на 108,6 
млн. чол. (середньорічне зростання 
становило 2,6 млн. чол., у т. ч. 
за останні 10 років — З млн.). Дже¬ 
рела цього зростання: переїзд знач¬ 
ної частини сільс. населення в мі¬ 
ста, що став можливим у зв’язку 
із зростанням механізації та під¬ 
вищенням продуктивності праці 
в соціалістичному с. г., природний 
приріст населення міст, перетво¬ 
рення сіл на міські поселення. 
В РРФСР на 1.1 1982 процент 
міськ. населення був найбільшим 
в областях: Мурманській — 92, 
Ленінградській (з Ленінградом) — 
91, Московській (з Москвою) — 
89, Кемеровській — 87, Свердлов- 

ській — 86, Сахалінській — 83, 
Камчатській — 83, Челябінській— 
82, ївановській — 81; наймен¬ 
шим — у Дагестанській АРСР і 
Калмицькій АРСР — по 41, Че- 
чено-Інгушській АРСР — 43, Ту¬ 
винській АР(ЗР — 44. В УРСР най¬ 
вищий процент міськ. населення 
в областях: Донецькій — 90, Во- 
рошиловградській — 86, Дніпро¬ 
петровській — 82; найменший — у 
Тернопільській — 34, Вінницькій 
— 38, Хмельницькій, Ївано-Фран- 

Частка міського населення в 
союзних республіках (%) 

Частка міського 
населення до 

всього населення 

1940 1 1970 1982 

СРСР 33 56 С4 

РРФСР 34 62 71 

УРСР 34 55 63 

БРСР 21 43 59 

Узб. РСР 25 37 42 

Каз. РСР ЗО 50 56 

Груз. РСР 31 48 53 

Аз. РСР 37 50 54 
Лит. РСР 23 50 64 

Молд. РСР 13 32 42 

Латв. РСР 35 62 70 
Кирг. РСР 22 37 39 

Тадж. РСР 19 37 34 

Вірм. РСР 28 59 67 

Туркм. РСР 35 48 48 
Ест. РСР 34 65 71 

ківській. Закарпатській та Чеі>- 
нівецькій — по 39. В інших 
союзних республіках найбільший 
процент міського населення в об¬ 
ластях Мангишлацькій — 90 і Ка¬ 
рагандинській — 86 Казахської 
РСР, в Красноводській обл. Турк¬ 
менської РСР — 82, наймен¬ 
ший — в Сурхандар’їнській обл. 
Узбецької РСР—18, Курган-Тю- 
бинській обл.— 18 і Горно-Ба- 
дахшанській а. о. — 14 Таджиць¬ 
кої РСР. 
В СРСР неухильно зростає і^іль- 
кість міст. 1174 міста виникло 
після Великої Жовтневої соціаліс¬ 
тичної революції в районах, де 
розвиваються різні галузі індуст¬ 
рії, а також на раніше відсталих 
нац. окраїнах. На 1.1 1982 в СРСР 
налічувалося 22 міста з кількістю 
жителів понад 1 млн. у кожному 
(1939 — 2, 1959 — З, 1970 — 10; 
табл., с. 360). 
Сільське населення. Чисельність 
сільс. населення на 1.Ї 1982 ста¬ 
новила 97,1 млн. чол., або 36% 
всього населення країни (1913 — 
82%, 1940 — 67%, 1959 — 52%, 
1970 — 44%). З 1940 чисельність 
сільс. населення зменшилася на 
41,6 млн. чол. (пересічно щорічне 
зменшення — 1 млн. чол.). Несіль- 
ськогосподарське населення СРСР 
на 1.1 1981 становило 202,9 млн. 
чол., або 76% заг. чисельності, 
сільськогосподарське — 63,7 млн. 
чол. (ці дані включають як пра¬ 
цюючих, так і утриманців). У 
1970 в СРСР налічувалося 469,3 
тис. сільс. поселень. Майже поло¬ 
вина сільс. мешканців живе в по¬ 
селеннях з кількістю жителів по¬ 
над 1 тис. чол. Кількість сільс. на¬ 

селених пунктів безперервно змен- 
п^ється, а кількість їхніх жителів 
збільшується. 
Соціальний склад. Населення 
СРСР складається з робітн. класу, 
колг. селянства і нар. інтеліген¬ 
ції. В 1926 в СРСР налічувалося 
бл. З млн. працівників, зайнятих 
здебільшого розумовою працею, 
1939 — 13 млн., 1982 — 6л. 42 
млн. чол. (15% всього населення). 
Національний склад. СРСР — ба¬ 
гатонаціональна д-ва. Її населя¬ 
ють понад 100 великих і малих на¬ 
родів, різних за своєю мовою, особ¬ 
ливостями нац. культури, побу¬ 
ту, але тісно пов’язаних спільні¬ 
стю істор. долі (див. табл. на бе¬ 
регах та карту на окремому ар¬ 
куші, с. 416—417). 
В основу нац. політики Рад. соці¬ 
алістичної д-ви покладено ле¬ 
нінський принцип добровільного 
союзу націй. З ліквідацією експлу¬ 
ататорських класів народи краї¬ 
ни дістали всі можливості для 
вільного і всебічного екон., політ, 
і культур, розвитку. Рад. лад 
сприяв піднесенню відсталих у 
своєму розвитку в умовах дорево- 
люц. Росії народів до рівня пере¬ 
дових, допоміг досягти загального 
розквіту економіки й культури. 
Під керівництвом Комуністичної 
партії здійснюється поступове 
зближення соціалістичних націй і 
народностей Рад. Союзу. За роки 
соціалістичного будівництва в 
СРСР склалася нова соціальна та 
інтернаціональна історична спіль¬ 
ність — радянський народ. 
В антропологічному відношенні 
більшість населення СРСР (85%) 
належить до європеоїдної раси, 
представленої всіма трьома свої¬ 
ми групами — північною, півден¬ 
ною й перехідною, але з різкою 
перевагою перехідної. До північ¬ 
ної (балтійська раса пн. європеої¬ 
дів) належать народи Прибалтики 
й пн.-зх. групи росіян, південна ж 
(індо-середземпоморська раса пд. 
європеоїдів) охоплює більшість 
народів Кавказу. До перехідної 
(середи ьоєв роп. раси) належить 
більша частина росіян, українців, 
білорусів і деяких ін. народів 
Європ. частини СРСР. Корінні на¬ 
роди Сх. Сибіру й Далекого Сходу 
належать до континентальної гру¬ 
пи монголоїдів, а ескімоси й 
палеоазіати утворюють арктичну 
групу цієї раси. В Поволжі, на 
Уралі, в Зх. Сибіру й Казахстані 
здавна утворилася контактна зона 
між європеоїдами і монголоїдами. 
Народи Західно-Сибірської низо¬ 
вини й Саяно-Алтайської зони, у 
яких переважають монголоїдні оз¬ 
наки, включаються до уральської 
расової групи. Народи Серед. 
Азії мають ознаки, перехідні між 
європеоїдною і монголоїдною ра¬ 
сами. Слабо виражені ознаки мон¬ 
голоїдної раси відзначено у фінно- 
мовних (мордви, марійців, уд¬ 
муртів, саамів) і тюркомовних на¬ 
родів (чувашів, башкирів і татар), 
які живуть на Поволжі і Уралі. 
Расовий тип цих народів прийня¬ 
то називати лапоноїдним і суб- 
уральським. Найчисленніший в 
СРСР народ — росіяни (за пере¬ 
писом 1979 — 52,4% всього насе¬ 
лення). Вони становлять абсолют¬ 
ну більшість населення в РРФСР, 
у т. ч. в 5 з 16 авт. республік, в 4 
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з 5 авт. областей і у 8 з 10 авт. 
округів, та значний процент у всіх 
ін. автономіях. Близько споріднені 
з російським два ін. сх.-слов’ян, 
народи — українці й білоруси, які 
є осн. населенням УРСР і БРСР 
і живуть також в ін. районах краї¬ 
ни. Найчисленніші групи укра¬ 
їнців живуть в областях, що ме¬ 
жують з УРСР, на Пн. Кавказі, 
в пд. областях Уралу й Сибіру, 
в Казахстані; білорусів — у Ка¬ 
рельській АРСР і Калінініфадсь- 
кій обл. Неслов’ян. народи Європ. 
частини СРСР займають переваж¬ 
но її периферію. Будучи сусіда¬ 
ми сх. слов’ян, вони, завдяки ба¬ 
гатовіковому культур. спілку¬ 
ванню, наблизилися до слов’ян, 
народів за своїм госп. та культур¬ 
но-побутовим укладом. Прибалти¬ 
ку, пн.-зх. й пн.-сх. райони Європ. 
частини СРСР і Серед. Поволжя 
населяють литовці, латиші, естон¬ 
ці, карели, вепси, саами (лопарі), 
комі, удмурти, марійці, мордва. 
В ін. районах Серед. Поволжя й 
на Пд. Уралі живуть чуваші, 
башкири й татари; на правобереж¬ 
жі Нижньої Волги та в Прикаспій¬ 
ській низовині — калмики. На 
крайньому Пд. Зх. СРСР живуть 
молдавани. На Пд. Молд. РСР — 
гагаузи, дуже близькі за своєю 
культурою до сусідніх народів 
(болгар, молдаван і українців). 
На Пд. Зх. СРСР, а також у ба¬ 
гатьох ін. районах живуть нечис¬ 
ленні групи циган. У багатьох 
містах живуть євреї. В різних ра¬ 
йонах країни живуть німці, ко¬ 
рейці, болгари, греки, угорці, ру¬ 
муни, фінни, іранці (перси), чехи, 
словаки, албанці, афганці та ін. 
Найрізноманітніший за нац. скла¬ 
дом населення район СРСР — 
Кавказ. Тут живуть понад 50 різ¬ 
них народів: грузини, вірмени, 
азербайджанці, кабардинці, ади¬ 
гейці, абхази, черкеси, абазини, 
чеченці, інгуші, аварці, даргинці, 
лезгини, карачаївці, балкарці, ку- 
мики та ногайці, осетини, курди, 
тати й талиші (останні майже пов¬ 
ністю злилися з азербайджанця¬ 
ми). 
В Серед. Азії й Казахстані живуть 
6 народів: узбеки, казахи, таджи¬ 
ки, киргизи, туркмени, каракалпа¬ 
ки. З таджиками зливаються ягноб- 
ці й нечисленні припамірські на¬ 
родності. В Серед. Азії живуть 
також уйгури, дунгани та деякі ін. 
В Сибіру й на Далекому Сході біль¬ 
шу частину населення становлять 
росіяни, що почали селитися тут 
з 17 ст., а також українці й біло¬ 
руси (усі вони становлять більш 
як ®/іо населення регіону). Корін¬ 
не населення цього регіону 
представлене порівняно нечислен¬ 
ними народами (їхня заг. чисель¬ 
ність не набагато перевищує 1 млн. 
чол.), розселеними, однак, на ве¬ 
личезній території. Серед них — 
якути, а також алтайці, шорці, 
хакаси, тувинці, тофалари (тофи), 
буряти. Решту народів Азіат, ча¬ 
стини СРСР звичайно об’єднують 
під назвою народи Півночі (ханти, 
мансі, самодійські народи). По 
всьому Сх. Сибіру і в Примор’ї 
розселені евенки, евени, нанайці, 
ульчі, удегейці й орочі. Частину 
народів, які являють собою, оче¬ 
видно, залишки старод. населення 
Пн. Азії, умовно об’єднують під 

назвою палеоазіатські народи. На 
крайньому Пн. Сх. СРСР живуть 
нечисленні групи ескімосів та 
алеутів. 
Літ.: Народьі Сибири. М. —Л., 1956; 
Народьі Средней Азии и Казахстана, 
т. 1—2. М., 1962—63; Народьі Евро- 
пейской части СССР, т. 1 — 2. М., 1964; 
Современньїе зтнические процесом в 
СССР. М., 1977; Брук С. И. Зтноде- 
мографические процесом в СССР (По 
материалам послевоеннмх переписей 
населення). «История СССР>, 1980, 
№ 5; Народное хозяйство СССР. 
1922—1982. Юбилейнмй статистический 
ежегодник. М., 1982; Брук С. И. На- 
селение мира. Зтнодемографический 
справочник. М., 1981. С. І. Брук. 
Мови народів СРСР. Рад. Союз 
— одна з найбільших багатонац. 
і багатомовних країн світу. В 
ньому представлено бл. 130 мов 
корінних народів. Деякі невеликі 
народи користуються в побуті 
своїми мовами, але зараховують 
себе до складу більших народів. 
Крім того, в СРСР вживаються й 
ін. мови, осн. маса носіїв яких 
живе за кордоном. Комуністична 
партія. Рад. держава проводять 
політику, що забезпечує фактичну 
рівність усіх націй, народностей, 
вільний розвиток мов народів 
СРСР. Рівноправність мов є істор. 
завоюванням Рад. влади, вели¬ 
ким досягненням ленінської нац. 
політики. В. І. Ленін писав: чНія¬ 
ких привілеїв жодній нації, жод¬ 
ній мові» (Повне зібр. тв., т. 24, 
с. 375). Всебічний розвиток і роз¬ 
квіт усіх мов народів СРСР стали 
можливими завдяки тому, що за 
радянського часу було створено 
писемність для раніше безписем¬ 
них народів (див. Молодописемні 
мови)\ організовано рідними мова¬ 
ми викладання в школах і вузах, 
видання художньої, суспільно-по- 
літ., наук, л-ри, нац. мовами ви¬ 
дається періодична преса, працю¬ 
ють телебачення, радіо, кіно, те¬ 
атри. Значно розширилися функ¬ 
ції нац. літературних мов, які 
(вслуговують усі сфери сусп. ді¬ 
яльності, культур, життя народу. 
Для багатонац. д-ви — Рад. Союзу 
величезне значення мала проблема 
мови міжнац. спілкування. чРо- 
сійська мова фактично стала спіль¬ 
ною мовою міжнаціонального єд¬ 
нання і співробітництва всіх на¬ 
родів СРСР» (Програма КПРС. К., 
1977, с. 103). Добровільне ви¬ 
вчення, поряд з рідною мовою, 
рос. мови полегшує безпосереднє 
спілкування представників різних 
націй, сприяє взаємному обмі¬ 
нові досвідом, прилученню кожної 
нації і народності до наук, і кул^ 
тур. досягнень усіх ін. народів 
СРСР, до світової культури. 
Мови народів СРСР за генеалогіч¬ 
ною класифікацією мов належать 
до різних сімей і груп (див. Мови 
світу). Індоєвропейськими мова¬ 
ми є слов’янські, балтійські, іран¬ 
ські, вірменська, романські, гер¬ 
манські та індійські. 
До групи слов’янських мов нале¬ 
жать російська, українська та бі¬ 
лоруська, що розвинулися з дав- 
ньорус. мови. Вони становлять сх. 
підгрупу слов’ян, групи мов. 
Балтійські мови представлені ла¬ 
тиською та литовською. Іранськи¬ 
ми мовами є таджицька, осетин¬ 
ська, курдська, татська, талишсь- 
ка, белуджська, ягнобська, вахан- 
ська, ішкашимська, язгулямська 

і мови шугнано-рушанської групи. 
Вірм. мова становить окрему 
групу (гілку) індоєвроп. сім’ї. Ро¬ 
манські мови представлені молдав¬ 
ською, ідиш належить до герман¬ 
ських мов, а циганська — до індій¬ 
ських мов. Тюркськими мовами 
є узбецька, казахська, азербай¬ 
джанська, киргизька, туркменська, 
татарська, башкирська, чуваська, 
каракалпацька, тувинська, якут¬ 
ська, карачаєво-балкарська, ку¬ 
мицька, хакаська, алтайська, но¬ 
гайська, уйгурська, гагаузька, ка¬ 
раїмська, шорська та деякі ін. 
Монгольські мови представлені на 
тер. СРСР бурятською та калмиць¬ 
кою. Тунгусо-маньчжурські мови 
включають евенкійську, евенську, 
нанайську, негідальську, ульчсь- 
ку, орокську, орочську, удегейсь¬ 
ку. Деякі мовознавці об’єднують 
тюркські, монгольські та тунгусо- 
маньчжурські мови в алтайську 
сім’ю, а інші вважають їх мовним 
союзом. У складі кавказьких {ібе¬ 
рійсько-кавказьких) мов виділя¬ 
ють чотири групи — картвельську, 
абхазько-адигську, нахську й да¬ 
гестанську (деякі вчені об’єдну¬ 
ють дагестанську й нахську в одну 
нахсько-дагестанську групу). Ча¬ 
стина вчених заперечує генетичну 
спорідненість Кавказ, мов і виді¬ 
ляє південнокавказькі (картвель- 
ські) і північнокавказькі мови 
(абхазько-адигська, нахська й да¬ 
гестанська групи). До картвельсь- 
кої групи Кавказ, (іберійсько-кав- 
каз.) мов входять грузинська, 
занська (мегрело-чанська) й сван¬ 
ська. До абхазько-адигської групи 
відносять абхазьку, абазинську, 
адигейську, кабардино-черкеську 
мови. До нахської групи належать 
чеченська, інгушська та бацбійська 
мови. Дагестанська група вклю¬ 
чає аварську, андійську, цезьку 
(дідойську), каратинську, чама- 
линську, лакську, даргинську, лез¬ 
гинську, табасаранську, хіналузь- 
ку, удинську, рутульську, ца- 
хурську, агульську, арчинську та 
деякі ін. мови. 
До уральської сім’ї (див. Ураль¬ 
ські мови) входять фінно-угорські 
(або угро-фінські) й самодійські 
мови. До фінно-угорських мов на¬ 
лежать естонська, карельська, мор¬ 
довські, марійська, комі, комі- 
перм’яцька, удмуртська, мансій¬ 
ська, хантийська, саамська, веп¬ 
ська, іжорська, лівська. Є кілька 
класифікацій фінно-угорських мов. 
До самодійських мов входять не¬ 
нецька, селькупська, нганасанська, 
енецька мови. 
Під умовним терміном <палеоазі- 
атські» (палеосибірські) мови об’¬ 
єднують невеликі мовні сім’ї (за 
ін. класифікацією — групи) та ге¬ 
нетично ізольовані мови палео¬ 
азіатських народів. До чукотсько- 
камчатської сім’ї (групи) палео¬ 
азіатських мов відносять чукот¬ 
ську, коряцьку, алюторську, ке- 
рекську та ітельменську мови; до 
ескімосько-алеутської — ескімось¬ 
ку та алеутську (унанганську). Ге¬ 
нетично ізольованими палеоазіат¬ 
ськими мовами є нівхська, кетська 
та юкагірська. Крім зазначених 
мов, на тер. Рад. Союзу є мови, 
осн. кількість носіїв яких живе 
за його межами: німецька, польсь¬ 
ка, корейська, болгарська, грець¬ 
ка. угорська, румунська, курдська, 

СРСР 

Продовження 
таблиці 

Гагаузи 173,2 
Угорці 170,6 
Тувинці 166,1 
Народності 
Півночі ІЗб..^ 
3 них: 

ненці 29,9 
евенки 27,3 
ханти 20,9 
чукчі 14,0 

евени 12,5 
нанайці 10,5 

коряки 7,9 

мансі 7,6 

долгани 5,1 
нівхи 4,4 

селькупи 3,6 

ульчі 2,6 

саами 1,9 
удегейці 1,6 

ескімоси 1,5 

ітельмени 1,4 

орочі 1.2 

кети 1,1 
нганасаии 0,9 

юкагіри 0.8 

тофалари 0.8 

алеути 0.5 

н егіда льці 0.5 

Калмики 146,6 

Карели 138,4 

Карачаївці 131,1 

Румуни 128,8 

Курди 115,9 

Адигейці 108,7 

Турки 92,7 

Абхази 90,9 

Фінни 77,1 

Хакаси 70.8 

Балкарці 66,3 

Алтайці 60,0 

Дунгани 51,7 

Черкеси 46,5 

Перси 31,3 

Абазини 29,5 

Ассірійці 25,2 

Тати 22,4 

Белуджі 19,0 

Чехи 17,8 

Шорці 16,0 

Словаки 9.4 

Вепси 8,1 

Удинн 6,9 

Караїми 3.3 

Халха-монго¬ 
ли 3,2 

Іжорці 0.7 

Інші націо¬ 
нальності 66,4 
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СРСР 

Пізньошельське 
обсидіанове знаряддя 
із стоянки первісної 
людини Сатані-Дар. 
Вірменська РСР. 

турецька, фінська, дунганська, ас¬ 
сірійська (новосірійська) та ін. 
За наявністю писемних традицій 
серед мов народів СРСР є писемні 
й безписемні. До писемних мов на¬ 
лежать мови з більш чи менш дав¬ 
ньою писемною традицією: вір¬ 
менська, грузинська, таджицька, 
російська, українська, білоруська, 
латиська, литовська, естонська, 
азербайджанська, узбецька, турк¬ 
менська, казахська, татарська, бу¬ 
рятська, калмицька та ін. і мо¬ 
лодописемні мови, для яких за 
Рад. влади створено алфавіти, 
розроблено основні орфографічні 
правила, термінологічні системи. 
Молодописемними мовами є аба¬ 
зинська, аварська, адигейська, 
інгушська, кабардино-черкеська, 
алтайська, лезгинська, коряцька, 
мансійська, хантийська, чукотсь¬ 
ка та ін. Нечисленні й територіаль¬ 
но розкидані народності користу¬ 
ються літ. мовами народів, серед 
яких вони живуть. Більшість ал¬ 
фавітів мов народів СРСР базу¬ 
ється на слов’яно-кириличній гра¬ 
фічній основі (з доданням необ¬ 
хідних літер і діакритичних знач¬ 
ків) — рос., укр. та білорус, мов 
безпосередньо, а решти мов — че¬ 
рез російську; алфавіти латис., 
лит., ест. та деяких ін. мов — 
на латинській основі; для вірм., 
груз. та ідиш вживаються їхні 
власні оригінальні алфавіти. У 
Рад. Союзі постійно приділя¬ 
ється велика увага наук, дослід¬ 
женню всіх мов народів СРСР. 
Питання мовознавства розробля¬ 
ють н.-д. інститути АН СРСР, АН 
союзних республік, авт. респуб¬ 

лік і авт. областей, мовознавчі 
кафедри ун-тів і пед. ін-тів. 
Видано численні монографії, наук, 
граматики, різного типу словники, 
діалектологічні атласи та ін. Див. 
також статті про окремі мови. 
Літ.: Язьїки народов СССР, т. 1 — 5. 
М.-Л., 1966-68; Мусаев К. М. 
Алфавитьі язьїков народов СССР. М., 
1965; Білодід І. К. Розвиток мов 
соціалістичних націй СРСР. К., 1967; 
Дешериев Ю. Д., Протченко И. Ф. 
Развитие язьїков народов СССР в 
советскую зпоху. М., 1968; Законо- 
мерности развития литературньїх язьї¬ 
ков народов СССР в советскую зпоху, 
кн. 1-4. М., 1969-76; Исаев М. И. 
Сто тридцать равноправньїх. М., 
1970; Развитие национально-русского 
двуязьічия. М., 1976; Русский язьік 
как средство межнационального обще- 
ния. М., 1977. 

О. С. Мельничук, А. П. Кока. 

V. Історія. 

Первіснообщинний і рабовласни¬ 
цький лад. Найдавніші сліди жит¬ 
тя людей на тер. СРСР належать 
до епохи раннього і серед, палео¬ 
літу (бл. 500—35 тис. років то¬ 
му). З того часу протягом кількох¬ 
сот тисячоліть люди розселили¬ 
ся на су час. тер. країни. Спочат¬ 
ку були освоєні Кавказ, потім Се¬ 
ред. Азія, частково тер. Укр. РСР 
і Прибалтика. Це була епоха 
<первісного людського стадам. 
35—12 тис. років тому люди засе¬ 
лили значну частину тер. Сх.- 
Європ. рівнини, Уралу і Сибіру. 
На той час сформувалася людина 
сучас. фіз. типу. Утвердилася 
материнська родова община (див. 
Матріархат). Неоліт характери¬ 
зувався великими змінами в г-ві. 

культурі, сусп. організації. Лю¬ 
дина почала займатися землероб¬ 
ством і скотарством, виникло гон¬ 
чарне вироби., з’явилися перші 
вироби з міді (див., зокрема. 
Трипільська культура, Мідний 
вік). Виникнення об’єднаіь окре¬ 
мих родів і племен (див. Плем’я) 
поклало початок розвиткові етніч¬ 
них груп, які згодом стали основою 
формування народів Європейської 
та Азіатської частин сучас. тер. 
СРСР. Відбувався перехід від 

іг,- .<1*-. 

Феодальна садиба-замок Тешик-Кала. 
Давній Хорезм. 6—8 ст. Реконструк¬ 
ція. 

материнського ро^ до батьків¬ 
ського (див. Патріархат). У брон¬ 
зовому віці (З—2-е тис. до н. е.) 
знаряддя праці з бронзи пошири¬ 
лись майже в усіх районах сучас. 
тер. СРСР (див. Зрубна культу¬ 
ра, Апдроновська культура, Се- 
редньодпіпровська культура та 
ін.). Виникали великі союзи пле¬ 
мен, сусп. лад набув форми вій¬ 
ськової демократії. Застосування 
з 1-ї пол. 1-го тис. до н. е. залізних 
знарядь (див. Залізний вік) сприя¬ 
ло дальшому розвиткові продук¬ 
тивних сил і відносно швидкому 
розкладу первіснообщинних відно¬ 
син. На той час виникли перші кла¬ 
сові суспільства і д-ви. Зокрема, 
степові й лісостепові райони від 

Срібна чаша зі сценами 
полювання з кургану 
Солоха. Кінець 5 ст 
до н. е. 

НАЙДАВНІШІ ДЕРЖАВИ і НАРОДИ на ТЕРИТОРІЇ СРСР І СУСІДНІХ КРАЇН 
(І тис. до Н. е.—І ст. н. е.) 

700 їм 

_Приблизні кордони Ассіріі 
наприкінці 8 ст до Н. Г: |_ 

. Пересування 
народів 

■ ■■■■■ Парфянське царство 
____ _ І І І І І І наприкінці 1ст. н е. 

Держави Александра Македонського У У 7УУ\ Кушанське царство наприк; 
у 323 р. до н е. 2 ці 1- на початку 2 ст. н. е. 

—— Боспорського царства в 4 ст. до н е. 11| Ц Ц || Ц ||і Велика Вірменія 
-Хо^зиської ..ржа.» у 3-2 ст до н,.. , ад р. 

, Пі , М І о.. Скіфської держави у 2 ст. до н. е. 

-Греко-Бактрійської держави у 2 ст. до н е. Цифрами на карті позначенР. 
_Вірменської держави за царювання і колхіда 2 Іберія З Албанія 
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Сіверського Дінця до Серед. При¬ 
дніпров’я заселяли землеробські 
племена, які залишили пам’ятки 
зарубинецькоі культури і черня- 
хівськоі культури. Найдавніші 
рабовласницькі д-ри на сучас. тер. 
СРСР виникли в 1-му тис. до н. е. 
в Закавказзі (Урарту, Албанія 
Кавказька, Іверія), Серед. Азії 
(Греко-Бактрійське царство, Ку- 
шанське царство), Пн. Причорно¬ 
мор’ї (Античні держави Північно¬ 
го Причорномор'я, Скіфія) тощо. 
На більшій частині тер. країни 
процес переходу до класового 
суспільства відбувався значно піз¬ 
ніше — у 2-й пол. 1 — на поч. 
2-го тис. н. е. і привів до утворен¬ 
ня феод. д-в. у З—4 ст. н. е. ра¬ 
бовласницький лад в античних 
д-вах Пн. Причорномор’я зане¬ 
пав, цьому сприяли напади готів 
(З ст.) і навала гуннів (4 ст.). На 
Пн. Кавказі в 4 ст. виникло пле¬ 
мінне об’єднання аланів. У 6—7 
ст. у степах Сх. Європи існував 
союз кочових племен на чолі з 
аварами. На Пн. і Сх. від Азов¬ 
ського м. в 5 ст. кочували булгари. 
В 7 ст. вони утворили племінний 
союз — Велику Булгарію. В 2-й 
пол. 7 ст. він розпався під удара¬ 
ми хозарів. Частина булгар на чо¬ 
лі з Аспарухом відійшла на Ду¬ 
най, інша переселилася на Волгу 
і Каму, де в 10 ст. виникла Булга- 
рія. у серед. 1-го тис. до н. е. в 
басейнах Вісли і Бугу, Дніпра і 
Пд. Бугу визначилися праслов’ян. 
племена. В процесі етногенезу 
слов’ян відбувався поділ їх на 
східних і західних. На кінець 1-го 
тис. до н. е. сх. слов’яни розсели¬ 
лись у верхів’ях Оки і Волги, на 

Десні і Дніпрі. На той час у сло¬ 
в’ян намітився перехід від пер¬ 
віснообщинного ладу до класового 
суспільства. 
Феодальний лад. На сучас. тер. 
СРСР феод, відносини найраніше 
склалися в Закавказзі — у Вірме¬ 
нії, Грузії, Азербайд;кані (З—5 ст.); 
у Серед. Азії вони формувалися 
з 5 ст. З кін. 4 ст. Закавказзя під¬ 
пало під владу Ірану, в 6 ст.— Ві¬ 
зантії. В 7—8 ст. Закавказзя і 
Серед. Азію завоювали араби. Про- 

Битва давньоруських дружин проти 
орд хана Батия на річці Сіті. 1238. 
Мініатюра 17 ст. 

ти завойовників не раз спалахува¬ 
ли великі повстання, зокрема під 
проводом Муканни в Мавераннах- 
рі, Бабека в Азербайджані і Сх. 

Вірменії (див. Бабека повстання) 
та ін. У серед. 9—10 ст. Закавказ¬ 
зя визволилося від гніту араб, 
завойовників. У кін. 10 ст. груз. 
землі об’єдналися у феод. д-ву. В 
Серед. Азії в 9 ст. виникли само¬ 
стійні д-ви (найбільша — Сама- 
нідів держава). В кін. 10 ст. всю 
Серед. Азію підкорили Караха- 
ніои. В 12 ст. Туркестаном оволо¬ 
діли каракитаг, які утворили свою 
д-ву (див. Каракитаів держава). 
У сх. слов’ян феод, відносини поча¬ 
ли формуватися в 2-й пол. 1-го 
тис. В 8—9 ст. у них існували ран- 
ньофеод. держ. об’єднання Куя- 
вія, Славія і Артанія. На межі 
8 і 9 ст. сх. слов’яни утворили ве¬ 
лику ранньофеод. давньорус. д-ву 
— Київську Русь. Це була земле¬ 
робська країна з розвинутими тор¬ 
гівлею і ремеслом. Давньорус. 
д-ва вела наполегливу і успішну 
боротьбу проти посягань Візант. 
імперії на панування в Пн. Причор¬ 
номор’ї і Придніпров’ї, проти пе¬ 
ченігів, половців та ін. кочових на¬ 
родів, які прийшли зі Сх. і зайня¬ 
ли степи, що прилягають до пн. 
узбережжя Чорного м. Розквіт 
київ. Русі пов’язаний з діяльніспо 
князів Володимира Святославича 
(правив 980—1015) і Ярослава 
Мудрого (1019—54). В 988—989 на 
Русі було запроваджено христи¬ 
янство (див. Хрегценпя Русі), що 
сприяло зміцненню внутр. і зови, 
становища д-ви. Розвиток феод, 
відносин супроводився загострен¬ 
ням класових суперечностей. Проти 
феод, експлуатації були спрямова¬ 
ні Київське повстання 1068—6'9, 
Київське повстання 1113, нар. ви¬ 
ступи 1146—47. 1157, рухи смердів 

ДЕРЖАВИ й НАРОДИ на ТЕРИТОРІЇ СРСР 
і СУСІДНІХ КРАЇН у 9-10 століттях 

Землі СЛОВ'ЯН 

III II ІІ II західних _ 

Приблизні кордони держав. 
__ Давньоруської на поч. 10 ст.(за князювання Олега) 
— _ - — Давньоруської бл. 970 р. (за князювання Святосі,-. - 

яа) 

Арабського халіфату в період його розквіту 
(в 750-821 рр) 
ОгузькоІ держави у 2-й пол. 10 ст. 

кяянм Племена, союзи племен 
; Напрями пересування й походів печенігів і 

мадярів (угрів) 
4-.^..- Кордони ІНШИХ держав ( і. 980 р. 

_ Торговельні шляхи 
Столиці держав 

О ІНШІ населені пункти 
Цифрами на карті позначені. 1 Абхазія 2 Кларджеті 
З Тао (Тайк) 4 Картлі 5 Кахетія 6 Албанія 7 Ширван 

.... 

СРСР 

Кузня часів Київської 
Русі. Давньоруська мі¬ 
ніатюра. 
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СРСР 

Будівництво кам’яного 
Кремля в Москві. 1491. 
Мініатюра з літопису 
16 ст. 

Народне повстання в 
Москві. 1547. Давня 
мініатюра. 

Новгородський торг. 
Мініатюра з Лицевого 
літописного зведення. 
16 ст. 

1024, 1070—71 та ін. В епоху Київ¬ 
ської Русі склалася давньорус. 
народність, яка згодом стала осно¬ 
вою формування трьох братніх на¬ 
родностей; російської, української 
і білоруської. На кін. 11 ст. поча¬ 
лось ослаблення єдності Київ. Русі. 
Почастішали феод, війни і міжусо¬ 
биці. Тимчасово затримати процес 
феод, роздробленості вдалося кн. 
Володимиру Мономаху (1113—25). 
В кін. 11 — на поч. 12 ст. від Киє¬ 
ва відокремилися Полоцьке кня¬ 
зівство, Чернігівське князівство, 
Галицьке князівство та ін., на 
Пн. Зх. склалася Новгородська 
феодальна республіка. 
В серед. 13 ст. Новгород відбив 
агресію нім. і швед, феодалів. 
Велике істор. значення мали Нев- 
ська битва 1240 і особливо Льодо¬ 
ве побоїше 1242, коли військо кн. 
Олександра Невського розгромило 
нім. лицарів, що поклало край про¬ 
суванню їх на Русь. У 2-й пол. 12 
ст. політ, центр рус. земель по¬ 
чав переміщатися в Пн.-Сх. Русь, 
де виділялося Владимиро-Суздаль- 
ське князівство, Кн. Юрій Долго- 
рукий, зміцнюючи свої володіння, 
заснував 1156 серед інших фортецю 
Москву, відому як поселення і 
раніше (перша згадка в літописі 
датується 1147). На поч. 13 ст. 
Владимиро-Суздальська Русь пе¬ 
ретворилася на сильну д-ву. В Пд.- 
Зх. Русі великим політ, об’єднан¬ 
ням в 13—14 ст. стало Галицько- 
Волинське князівство. Найбіль¬ 
шої могутності воно досягло за 
князювання Данила Галицького. 
Екон. і культур, піднесення на 
межі 12 і 13 ст. характерне і для 
ін. рус. князівств (див. Рязанське 
князівство. Смоленське князівст¬ 
во, Тверське князівство та ін.). 
Освоювалися нові землі, утворю¬ 
валися нові міста — центри ремес¬ 
ла й торгівлі. Проте цьому про¬ 
цесові перешкоджали князівські 
міжусобиці, які ослабляли сили 
країни. 
Незважаючи на мужню боротьбу 
населення латиських і естонських 
земель проти агресії нім. і дат. 
феодалів, загарбникам на кін. 
13 ст. вдалося підкорити ці землі, 
які було об’єднано під заг. назвою 
Лівонія (див. також Лівонський 
орден). 
Закавказзя і Серед. Азія в 11 ст. 
зазнали спустошливих нашесть 
турків-сельджуків. Боротьба груз., 
вірм. і азерб. народів закінчилася 
вигнанням нападників із Закав¬ 
каззя. За царювання Давида Бу¬ 
дівника (1089—1125) і Тамар 
(1184—1213)зріс вплив грузинської 
держави, до складу якої в той 
час входили Ширван і Пн. Вір¬ 
менія. В Серед. Азії в 11—13 ст. 
існувала д-ва Хорезм шахів. 
На поч. 13 ст. в Центр. Азії виникла 
феод, імперія кочових племен 
монголо-татар на чолі з Чінгісха- 
ном. Загарбавши Серед. Азію, 
Кавказ, Поволжя, вони вторглися 
на тер. Русі. Перша сутичка ста¬ 
лася 1223 в битві на р. Калці. В 
1237—38 орди хана Батия розгро¬ 
мили Рязань, Коломну, Козельськ, 
Торжок та ін. міста. В 1239—41 
вони захопили Чернігів, Київ, Га¬ 
лич. І'ероїчний опір населення 
Русі ослабив сили нападників і 
врятував Зх. Європу від завою¬ 
вання ордами Батия. В 13 ст. 

Монг. феод, імперія поділилася на 
дві д-ви; Джагатайський улус (Сх. 
Серед. Азії та частина Казахстану; 
див. Джагатай) і Золоту орду. 
Рус. князівства перебували в політ, 
залежності від останньої. Іго 
Золотої орди надовго затримало 
істор. розвиток народів, які по¬ 
трапили в залежність від неї. 
Населення рос. земель вело рішу¬ 
чу боротьбу проти іноз. іга. 
Нар. повстання спалахували в Нов¬ 
городі (1259), Владимирі, Сузда- 

Куликовська битва. Мініатюра 16 ст. 

лі, Ярославлі (усі — 1262) та ін. 
містах. Мужню боротьбу проти за¬ 
войовників вів Данило Галицький. 
З серед. 13 ст. зростав вплив Вели¬ 
кого князівства Литовського. Ос¬ 
лаблення Русі внаслідок пану¬ 
вання Золотої орди створило умови 
для загарбання феод. Литвою пд.- 
рус. і зх.-рус. земель. У 14 ст. лит. 
феодали захопили Сх. Волинь, 
Чернігово-Сі вершину, Київщину, 
Переяславщину і Поділля. В 2-й 
пол. 14 ст. польс. феодали захопи¬ 
ли Галицьку землю і частину 
Зх. Волині. Закарпаття ще в 11— 
12 ст. опинилося в руках угор. 
феодалів. У серед. 14 ст. до Мол¬ 
давського князівства відійшла Пн. 
Буковина. 
На межі 13 і 14 ст. центром об’єд¬ 
нання рос. земель і формування 
єдиної д-ви стала Москва. В 2-й 
пол. 14 ст. Москва очолила бороть¬ 
бу проти Золотої орди. 
В Куликовській битві 1380 об’єд¬ 
нане рос. військо під проводом 
кн. Дмитрія Донського за участю 
укр. і білорус, загонів розгромило 
полчища Мамая. Ця перемога ві¬ 
діграла вирішальну роль у політ, 
об’єднанні рос. земель, ще більше 
зміцнила керівну роль Москви 
в цьому процесі. В 1480 було оста¬ 
точно повалено іго Золотої орди. 
Остання внаслідок феод, роздроб¬ 
леності, міжусобиць, повстань за¬ 
лежних народів розпалася (див. 
Астраханське ханство. Казан¬ 
ське ханство. Кримське ханство. 
Ногайська орда, Сибірське ханст¬ 
во). В кін. 15 — 1-й пол. 16 ст. 
за великих князів Івана ПІ, Васи- 
лія III та Івана IV (1547 прийняв 
титул царя) відбулося об’єднання 
більшості рос. земель у єдиній 
Російській централізованій дер¬ 
жаві з центром у Москві. Було 
створено нові органи держ. управ¬ 
ління — прикази, піднеслася роль 
Боярської думи. Утворення Рос. 

централізованої д-ви мало дуже 
важливі наслідки для істор. долі 
багатьох народів, насамперед укр. 
і білоруського, які спиралися на 
неї у визвольній боротьбі проти 
польс.-шляхст. загарбників і тур.- 
тат. агресії. В 16 ст. Рос. д-ва вела 
боротьбу за вихід до Балтійського 
м., необхідний для екон. і культур, 
розвитку країни (див. Лівонська 
війка 1558—83), але зазнала невда¬ 
чі. Становище ускладнювалося 
тим, що Казанське і Кримське 
ханства (останнє підтримувала 
Османська імперія) здійснювали 
спустошливі наскоки на рос. землі. 
В серед. 16 ст. Росії вдалося в ре¬ 
зультаті успішних воєнних дій при¬ 
єднати Казанське (1552) і Астра- 
Хсяпське (1556) ханства, 1598 було 
ліквідовано Сибірське ханство. В 
2-й пол. 16 — на поч. 17 ст. до Рос. 
д-ви приєдналися племена башки¬ 
рів. Почалися заселення чорно¬ 
земних земель Центру Росії, ос¬ 
воєння багатств Уралу, колоніза¬ 
ція Сибіру. Росіяни досягли бере¬ 
гів Тихого ок. Активізувалися 
зв’язки Росії з народами Кавказу, 
Серед. Азії і Казахстану. В 1557 
кабардинці, а потім і балкарці до¬ 
бровільно прийняли рос. підданст¬ 
во. Входження нерос. народів до 
складу Рос. д-ви, незважаючи на 
нац. і колоніальний гніт царизму, 
мало для них позитивне значення: 
сприяло розвиткові їхньої еконо¬ 
міки і культури, іфипиненню спу¬ 
стошливих міжусобних воєн. Утво¬ 
рення і зміцнення Рос. централіз. 
д-ви відбувалося в умовах феода¬ 
лізму. З кін. 16 ст. кріпосництво 
стало визначальн. формою феод, 
відносин (див. <Заповідні літа>), 
а Росія — феод.-кріпосницькою 
д-вою (див. Кріпосне право). Це 
привело до загострення класових 
суперечностей. Нар. невдоволен¬ 
ня вилилось у селянську війну 
початку 17 століття в Росії, 
в ході якої сталися масове Хлопка 
повстання 1603 і селянське пов¬ 
стання під проводом І. І. Болот¬ 
никова 1606—07. Загостренням 
класової боротьби в країні намага¬ 
лися скористатися польс.-лит. і 
швед, феодали (див. Польська і 
шведська інтервенція початку 17 
століття). Проти загарбників 
піднялися всі верстви рос. народу 
(див. Народне ополчення 1611— 
12 під керівництвом Мініна і 
Пожарського), що дало змогу виг¬ 
нати інтервентів з країни. Уряд, 
створений після приходу до влади 
дин. Романових (1613), уклав із 
Швецією Столбовський мир 1617, 
з Річчю Посполитою — Деулінське 
перемир*я 1618. Спроба повернути 
землі, захоплені раніше Річчю 
Посполитою, була зроблена під 
час рос.-польс. війни 1632—34 
(див. Російсько-польські війни 17 
століття). 
Рос. централізована д-ва стала 
опорою укр. і білорус, народів у 
боротьбі проти іноз. загарбників. 
Внаслідок Люблінської унії 1569 
більшість укр. і білорус, земель, 
які до того були в складі Вели¬ 
кого князівства Литовського, опи¬ 
нилася під владою шляхет. Поль¬ 
щі. Укр. і білорус, народи, крім 
національного, зазнавали реліг. 
гніту (див. Брестська унія 1596). У 
1-й пол. 16 ст. у пониззі Дніпра 
виникла Запорізька Січ — могут- 
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НІЙ ОПЛОТ нар. мас України в бо¬ 
ротьбі проти феод.-кріпосницького 
і нац.-реліг. гніту шляхет. Польщі 
і тур.-тат. агресії, за возз’єднання 
України з Росією. Ряд сел.-козац. 
повстань, які спалахнули на Ук¬ 
раїні в кін. 16 — на поч. 17 ст., 
мав антифеод., визвольний харак¬ 
тер (див. Косинського повстання 
1591—93, Наливайка повстання 
1594—96, Жмайла повстання 
1625, Федоровича повстання 1630, 
Павлюка повстання 1637, Остря- 
нина повстання 1638). Укр. народ 
не припиняв боротьби і проти 
тур.-тат. загарбників, значна роль 
в якій належала запорізьким коза¬ 
кам (див., зокрема, Хотинська 
війна 1620—21, Азовське сидіння). 
В ході визвольної боротьби різні 
верстви укр. народу не раз (напр., 
1621, 1622, 1624) ставили перед 
рос. урядом питання про воз¬ 
з’єднання України з Росією. 
Народи Прибалтики в 14—16 сі. 
перебували під гнітом нім. лица¬ 
рів. Після Лівонської війни 1558— 
83 землі кол. Лівонського ордену 
були поділені між шляхет. Поль¬ 
щею, Швецією і Данією. В 1359 
стало незалежним Молд. князів¬ 
ство. Проте на поч. 16 ст. воно 
підпало під владу Османської ім¬ 
перії. Населення Молдавії вело 
боротьбу проти тур. іга, одержую¬ 
чи допомогу від Росії і України. 
Серед. Азія і Закавказзя були 
спустошені внаслідок навали 
орд Чінгісхана. В 2-й пол. 14 ст. 
в Серед. Азії Тімур (1370—1405) 
утворив велику державу з цент¬ 
ром у Самарканді, але після його 
смерті почалися міжусобні війни 
між спадкоємцями. В 16 ст. на 
території Серед. Азії виникли 
Бухарське ханство і Хівинське 
ханство. Сх. частина Серед. Азії 
до 70-х рр. 16 ст. входила до складу 
д-ви кочовиків Моголистану. В За¬ 
кавказзі в 15 ст. тривала феод, роз¬ 
дробленість. У кін. 15 — на поч. 
16 ст. народи Закавказзя зазнава¬ 
ли тур. і Іран, агресії. В 1590 усе 
Закавказзя опинилося під владою 
Туреччини. В 15 — на поч. 16 ст. 
на території Семиріччя виникло 
Казах, ханство, яке поділялося на 
Молодший, Серед, і Старший жу- 
зи (орди). На поч. 17 ст. в прикас¬ 
пійські степи прийшли калмики, 
які в 2-й пол. 17 ст. створили тут 
своє ханство. 
В 17 ст. в Рос. д-ві поряд із зміц¬ 
ненням кріпосництва значно при¬ 
скорився розвиток ремесел, тор¬ 
гівлі, місц. ринки почали концен¬ 
труватися в єдиний всеросійський 
ринок, розвивався ряд галузей 
мануфактурної промисловості, в 
т. ч. металургійної. В 2-й пол. 
17 ст. почався перехід до абсолю¬ 
тизму. Посилення кріпосництва 
і загострення соціальних супереч¬ 
ностей привели в 17 ст. до числен¬ 
них антикріпосницьких виступів 
(див. Московське повстання 1648, 
Новгородське повстання 1650, 
Псковське повстання 1650, Мос¬ 
ковське повстання 1662, Москов¬ 
ське повстання 1682). Селянську 
війну під проводом С. Т. Разіна 
1667—71 цідтримали укр. селяни 
і козаки. Багато з них діяло в 
загонах С. Т. Разіна. Сел. війна 
поширилася на значну частину 
тер. Слобідської України (див. 
Дзиковського повстання 1670). 

На Україні розгорнулася визволь¬ 
на війна українського народу 
1648—54 проти шляхет. Польщі. 
Укр. сел.-козац. військо не раз 
переносило воєнні дії на тер. Біло¬ 
русії і Молдавії (див., зокрема. 
Молдавські походи Б. Хмельниць¬ 
кого 1650 і 1652), що сприяло роз¬ 
виткові визвольної боротьби оіло- 
рус. і молд. народів. У ході війни 
Україна спиралася на екон., політ, 
і військ, допомогу Росії. Б. Хмель¬ 
ницький, який очолив визвольну 

Здобуття Астрахані військами С. Т. 
Разіна. 1670. Гравюра 17 ст. 

боротьбу укр. народу, не раз ста¬ 
вив перед рос. урядом питання про 
возз’єднання України з Росією. 
Земський собор 1653 вирішив 
прийняти Україну в підданство 
Рос. д-ви. На Переяславській раді 
1654 представники різних верств 
укр. суспільства 8 (18).І одностай¬ 
но прийняли рішення про возз’єд¬ 
нання України з Росією. Це стало 
поворотним етапом у житті укр. 
народу (див. Возз*єднання Украї¬ 
ни з Росією 1654). 
Тер. Грузії, Вірменії, Азербайджа¬ 
ну протягом 16—17 ст. була ареною 
воєн між Іраном і Туреччиною за 
панування на Закавказзі. Проти 
іноз. загарбників не раз спалаху¬ 
вали повстання (найбільше було 
1625 в Кахеті під проводом Г. 
Саакадзе). 
У кін. 17 — на поч. 18 ст. необхід¬ 
ність розв’язання об’єктивно назрі¬ 
лих зовнішньополіт. і внутр. зав¬ 
дань, що стояли перед Рос. д-вою, 
зумовила ряд перетворень в еко¬ 
номіці, культурі, держ. управлін¬ 
ні, військ, справі, що привело до 
дальшого зміцнення самодержав¬ 
ства. Проведені Петром І (1682— 
1725) реформи відповідали інте¬ 
ресам зміцнення панівного станови¬ 
ща дворянства, сприяли зростан¬ 
ню торг, і мануфактурної буржуа¬ 
зії, були спрямовані на те, щоб по¬ 
долати відставання Росії від пере¬ 
дових країн Зх. Європи. Було ство¬ 
рено регулярну армію і військ.- 
мор. флот. У ході Північної війни 
1700—21 рос. армія і флот здобули 
ряд блискучих перемог над шведа¬ 
ми (зокрема, в Полтавській бит¬ 
ві 1709, в Тангутському бою 1714). 
Росія вийшла на береги Балтійсь¬ 
кого м. В 1703 у дельті Неви було 
засновано місто Санкт-Петербург, 
який з 1712 став новою столицею 
Росії. Ніштадтський мирний до¬ 
говір 1721 зі Швецією закріпив за 
Росією значну частину Прибалти¬ 
ки. В 1 -й чверті 18 ст. було прове¬ 
дено докорінну перебудову центр, 
і місц. держ. апарату, замість при- 
казів створено колегії, ліквідова¬ 
но Боярську думу і засновано Се- 
нат, церкву підпорядковано д-ві 
через Синод. У 1721 Росію було 

проголошено Російською імперією', 
на кін. 1-ї чверті 18 ст. в ній жи¬ 
ло бл. 15,6 млн. чол. Царський 
уряд проводив політику центра¬ 
лізації держ. апарату і посилення 
нац. гніту. Він обмежив політ, 
автономію Лівобережної і Слобід¬ 
ської України: 1709 ліквідоване 
Запорізьку Січ, при гетьмані було 
встановлено посаду царського ре¬ 
зидента, 1722 створено Малоро¬ 
сійську колегію. За Петра І було 
почато промислове буд-во. Цент¬ 
ром металургії став Урал. Підне¬ 
сення екон. і військ, могутності 
Росії відбувалося за рахунок по¬ 
силення кріпосницької експлуата¬ 
ції трудящих. Це привело до ново¬ 
го загострення класової боротьби; 
її виявом було, зокрема, Булавін- 
ське повстання 1707—09, жорсто¬ 
ко придушене феод.-кріпосниць¬ 
кою д-вою. На Слобожанщині і 
Лівобережній Україні, возз’єд¬ 
нання якої (разом з Києвом) з Ро¬ 
сією було закріплено умовами 
Вічного миру> 1686, відбу¬ 
валося дальше зміцнення феод.- 
кріпосницьких відносин. Укр. ко¬ 
зацька старшина разом з рос. по¬ 
міщиками, які одержали від царсь¬ 
кого уряду великі зем. володіння 
на Україні, проводила закріпачен¬ 
ня селян і рядового козацтва. У 
18 ст. Росія продовжувала вести бо¬ 
ротьбу за вихід до Чорного і Азов¬ 
ського морів, а також за береги 
Балтики. В результаті війни з Ту¬ 
реччиною 1735—39 (див. Російсь¬ 
ко-турецькі війни 17—19 століть) 
Росія повернула Азов і закріпила 
за собою тер. Запоріжжя (вклю¬ 
чаючи частину Правобережної Ук¬ 
раїни). Після війни з Швецією 
1741—43 (див. Російсько-швед¬ 
ські війни 17—19 століть) до Ро¬ 
сії відійшла частина тер. Фінлян¬ 
дії. Росія взяла участь у Семиліт¬ 
ній війні 1756—63, рос. війська 
розгромили прусську армію Фрід- 
ріха II і 1760 зайняли Берлін. 
У ЗО—40-х рр. 18 ст. до складу 
Росії добровільно ввійшли Молод¬ 
ший і Середній казахські жузи 
(Старший жуз приєднався 1846). 
В кін. 17 ст. на тер. Рос. д-ви пере¬ 
селилася частина туркменів (т. з. 
ставропольські). 
Запорізькі козаки 1734 з дозволу 
царського уряду утворили Нову 
Січ для захисту іід. кордонів Ро¬ 
сії. На Правобережній Україні, яка 
перебувала під гнітом шляхет. 
Польщі, у 18 ст. розгорнувся гайда- 
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Заключна частина рі¬ 
шення Земського собо¬ 
ру про возз’єднання 
України з Росією. 
Фрагмент. 1653. 

Повстання на Сенат¬ 
ській площі в Петербури 
зі 14 (26) грудня 1825. 
Акварель художника К. 
Кольмана. 30-і роки 
19 ст. 
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мацький рух проти феод.-кріпос¬ 
ницького і нац. гніту польс. шлях¬ 
ти. Найбільшим повстанням гай¬ 
дамаків стала Коліївщина (1768). 
У 2-й пол. 18 ст., за правління 
Катерини II (1762—96), в середи¬ 
ні феод.-кріпосницького ладу роз¬ 
вивався капіталістичний уклад. 
Кріпосне право (зокрема, 1783 
офіційно запроваджене на Лівобе¬ 
режній і Слобідській Україні) 
дедалі більше гальмувало екон. 
розвиток країни. Здійснювалася 
дальша централізація управління, 
ліквідувалися залишки автоно¬ 
мії України. В 1775 зруйновано 

Нову Січ. Гніт царизму і поміщи¬ 
ків викликав ряд сел.-козац. пов¬ 
стань (див. Кліщинське повстання 
1767— 70, Турбагвське повстання 
1789—93). Селянська війна під 
проводом О. І. Пугачова 1773—75 
захитала основи російської дво¬ 
рянської держави. 
Зовн. політика Росії характеризу¬ 
валася продовженням боротьби за 
береги Чорного м., які були під 
контролем Туреччини і Крим, 
ханства. Внаслідок рос.-тур. воєн 
1768— 74 і 1787—91 Крим, ханство 
було визнано незалежним (1774) 
від Туреччини (1783 його терито- 
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рію Приєднано до Росії), до Росії 
було приєднано й частину Приазо- 
в’я і Прикубання, фортеці Керч, 
Єнікале, землі між Бугом і Дніст¬ 
ром (див. Кючук-Кайнарджій- 
ський мир 1774, Ясський мирний 
договір 1791). В період 1772—95 
до Росії відійшли Волинь, Право¬ 
бережна Україна, частини Зх. Бі¬ 
лорусії, Прибалтики, які раніше 
захопила Польща (див. Возз’єднан¬ 
ня Правобережної України з Ро¬ 
сією). Галичину і Пн. Буковину 
загарбала Австрія (1772—74). Рос. 
царизм брав участь у придушенні 
польського повстання 1794, вів бо¬ 
ротьбу проти Великої францу¬ 
зької революції, посилив реакцій¬ 
ний курс всередині країни. 
Внаслідок Кавказької війни 1817— 
64 до Росії були приєднані Чечня, 
Гірський Дагестан і Пн.-Зх. Кав¬ 
каз. У кін. 18 ст. Росія брала участь 
у війні проти Франції, під час 
якої було здійснено Італійський 
похід Суворова 1799, Швейцар¬ 
ський похід Суворова 1799 і Серед¬ 
земноморський похід Угиакова 
1798—1800. В кін. 18 — 1-й пол. 
19 ст. далі розширювалася терито¬ 
рія багатонац. Рос. держави. Вна¬ 
слідок воєн і дипломатичної діяль¬ 
ності до складу Росії ввійшли 
Грузія (1801—10), Сх. Вірменія 
(1801—28), Азербайджан (1803— 
28), Фінляндія (1809), Бессарабія 
(1812), Дагестан (1813), що від¬ 
повідало не лише інтересам Росії, 
але й інтересам прогресивного роз¬ 
витку народів, які приєдналися до 
неї. 
В 1812 Росія зазнала вторгнення 
армії франц. імператора Наполео¬ 
ни І, який перед тим підкорив 
майже всю Зх. Європу. В ході 
Вітчизняної війни 1812, знекро¬ 
вивши противника у Бородінсь¬ 
кій битві 1812, рос. війська, очо¬ 
лені М. І. Кутузовим, повністю 
розгромили наполеонівську армію. 
Цією перемогою, а також закорд. 
походами рос. армії 1813—14, які 
стали сигналом до пробудження 
нац.-визвольного руху в Зх. Єв¬ 
ропі, Росія допомогла визволенню 
ін. європ. д-в від наполеонівського 
панування. За рішенням Віден¬ 
ського конгресу 1814—15 до скла¬ 
ду Росії ввійшла значна частина 
Польщі — Царство Польське. Для 
боротьби проти революц. руху в 
Європі було створено Священний 
союз, в якому царській Росії на¬ 
лежала провідна роль. 
Вітчизняна війна 1812 сприяла 
зростанню національної самосві¬ 
домості і визвольного руху в Ро¬ 
сії. Посилилися виступи народних 
мас проти самодержавно-крі¬ 
посницького ладу. Спалахнули пов¬ 
стання серед військ, поселенців, 
у т. ч. на Україні (див. Бузьких 
козаків повстання 1817, Чугуїв¬ 
ське повстання 1819). Серед пе¬ 
редових представників дворянст¬ 
ва поширились антифеод., анти¬ 
кріпосницькі ідеї. Почався рух 
декабристів за революц. перетво¬ 
рення Росії. Були створені таєм¬ 
ні орг-ції (див. Північне това¬ 
риство декабристів, Південне то¬ 
вариство декабристів. Товари¬ 
ство об’єднаних слов’ян), метою 
яких було повалення самодержав¬ 
ства і скасування кріпосного пра¬ 
ва. 14 (26).ХІІ 1825 декабристи 
підняли повстання в Петербурзі, 
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а 29.ХІІ 1825 (10.1 1826) — на Ук¬ 
раїні (див. Чернігівського полку 
повстання). Декабристи поклали 
початок першому, дворянському 
етапові революц.-визвольного ру¬ 
ху в Росії (1825—61). Після по¬ 
разки повстання посилилася по¬ 
літ. реакція в країні, яку наса¬ 
джував Микола І (1825—55). 
В Росії наростала криза феод.- 
кріпосницької системи, відбувався 
дальший розвиток нових, капіта¬ 
лістичних відносин. У цій обста¬ 
новці посилився сел. рух. Особли¬ 
во тривалою і рішучою була анти¬ 
кріпосницька боротьба селян під 
проводом У. Я. Кар малюка на 
Поділлі в 1-й пол. 19 ст. Ца¬ 
ризм прагнув шляхом реформ при¬ 
стосувати кріпосницький лад до 
нових відносин (реформа управ¬ 
ління державними селянами 1837— 
41, скасування кріпацтва в При¬ 
балтиці 1816—19 та ін.). В ідео¬ 
логічній боротьбі, яка розгорнула¬ 
ся навколо сел. питання, інтереси 
лібералів відстоювали прихиль¬ 
ники скасування кріпосництва 
згори — західники і слов'янофіли, 
інтереси нар. мас виражали рево¬ 
люційні демократи (;шв. Револю¬ 
ційний демократизм). їхня ідеоло¬ 
гія відображала боротьбу нар. мас 
за свободу і землю, ставила зав¬ 
дання повалити самодержавство і 
ліквідувати кріпосництво шляхом 
нар. революції. Видатними дія¬ 
чами революц.-демократичного ру¬ 
ху були В. Г. Бєлінський, О. І. 
Герцен, М. О. Добролюбов, М. П. 
Огарьов, М. Г. Чернишевський, 
Т. Г. Шевченко, М. Л. Налбандян. 
Проти кріпацтва виступили петра- 
шевщ, на Україні — Кирило-Ме- 
фодіівське товариство. 
Загострення відносин Росії з Іра¬ 
ном і Туреччиною призвело до рос.- 
іран. 1826 (див. Російсько-ірансь¬ 
кі війни 18—19 століть) і рос.-тур. 
1828—29 воєн. Екон. і політ, опір 
Росії англо-франц. експансії на 
Бл. Сході викликав Кримську 
війну 1853—56. Незважаючи на 
героїзм рос. воїнів, виявлений у 
Севастопольській обороні 1854 
—55 (керівники — В. О. Корнілов 
і П. С. Нахімов), царська Росія 
зазнала поразки. 
Капіталістичний лад. Поразка ца¬ 
ризму в Крим, війні, що була 
наслідком кризи феод.-кріпос¬ 
ницької системи, привела до різ¬ 
кого загострення класової боротьби 
в країні. В обстановці революц. 
ситуації, що склалася на межі 
50 і 60-х рр., царизм змушений був 
1861 скасувати кріпосне право. 
Відтоді прискорився капіталістич¬ 
ний розвиток. Росія вступила в 
капіталістичну формацію. Селян¬ 
ська реформа 1861 не ліквідувала 
пережитків кріпосництва, насам¬ 
перед дворянського землеволодін¬ 
ня. Аграрне питання стало одним 
з головних у рос. визвольному русі, 
грабіжницький характер реформи 
викликав сел. заворушення, в т. ч. 
на Україні (див. Безуглівське 
селянське заворушення 1861, 
Кам’янськослобідське заворушен¬ 
ня селян 1861). Скасування крі¬ 
пацтва і бурж. реформи 60—70-х 
рр. (див. Земська реформа 1864, 
Міська реформа 1870) мали на 
меті пристосувати самодержавний 
лад до нових, капіталістичних 
умов. Незважаючи на свою обме¬ 

женість 1 половинчастість, вони 
сприяли прискоренню розвитку 
капіталізму. В кін. 70 — на поч. 
80-х цр. 19 ст. завершився пром. 
переворот, який почався в 30-х 
рр. 19 ст. Поряд з Москвою, Пе¬ 
тербургом, Уралом виникли нові 
пром. осередки: Донбас, Кривий 
Ріг, Баку. Широкого розвитку 
набуло буд-во залізниць. На поч. 
90-х рр. в Росії остаточно ствер¬ 
дився капіталістичний лад. Про¬ 
те зберігалося ще багато пережит¬ 
ків кріпосництва, головними з 
яких були самодержавство і дво¬ 
рянське землеволодіння. На той 
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час завершився процес зггворення 
нових сусп. класів — буржуазії і 
пролетаріату. На 1890 чисель¬ 
ність пролетаріату в пром-сті і на 
транспорті досягла 1,5 млн. чол. 
Рос. капіталізм розвивався вшир, 
прагнув оволодіти новими ринками 
і джерелами сировини. В 60— 
80-х рр. 19 ст. до складу Росії 
ввійшла вся Серед. Азія. Айгун- 
ським договором 1858 і Пекінсь¬ 
ким договором 1860 було закріп- 
лено права Росії на Приамур’я карти^ 

і Примор’я, встановлені раніше ^ї^лТтиї<ї^дмініс?ої-* 
Кяхтинським договором 1727 з тивний пЖ нГ і 
Китаєм. У 1860 засновано Владіл- сеопня 1914 р.)>> 

АДМ І НІСТРАТИВНИИ 

ВАРШАВСЬКЕ ГЕН.-ГУБЕРНАТОРСТВО 
Варшакька губ. Варшава 

Калішська губ. Каліш 

Келецька губ. КельиІ 

Лоижинська губ. Лоижа 

Люблінська губ. Люблін 

Петрокоаська губ. Петроков 

Плоцька губ. Плоцьк 

Радомська губ. Радон 

Сувалкська губ. Сувалки 

ІРКУТСЬКЕ ГЕН-ГУБЕРНАТОРСТВО 

Приморська обл Хабаровськ 

Сахалінська обл. Александровськ 

СТЕПОВЕ ГЕН-ГУБЕРНАТОРСТВО 
Акмолінська обл Омськ 

Семипалатинська обл Семипалатинськ 

ТУРКЕСТАНСЬКЕ ГЕН.-ГУБЕРНАТОРСТВО 

Закаспійська обл Асхабад 

Самаркандська обл. Самарканд 

Семиріченська обл. Ввриий 

Сирдар'їнська обл Ташкеит 

ПОДІЛ 

Ферганська обл 

ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО 
Або-Б'врнборзька губ. 

Ваіаська губ. 

Виборзька губ. 

Куопіоська губ. 

Нюландська губ. 

С-Міхельська губ. 

Тавастгуська губ. 

Улеаборзька губ. 

Скобелвв 

ФІНЛЯНДСЬКЕ 
Або 

Ніколайстад (Ваза) 

Виборг 

Куопіо 

Гельсінгфорс 

С -Міхель 

Тавастгус 

Улеаборг 

Єнісейська губ. Красноярськ ТЕРИТОРІЇ. ЩО НЕ ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВ 
Забайкальська обл. Чита Архангельська губ. Архангельськ Пензенська губ. Пенза 
Іркутська губ. Іркутськ Астраханська губ. Астрахань Пермська губ. Перм 
Якутська обл Якутськ 

Бессарабська губ. Кишинів Полтавська губ. Полтава 

КАВКАЗЬКЕ НАМІСНИЦТВО Віленська губ. Вільно Псковська губ. Псков 

Бакинська губ. Баку Вітебська губ Вітебськ Рязанська губ. Рязань 

Батумська обл. Батум Владимирська губ. Владимир Самарська губ. Самара 
Дагестанська обл. Темір-Хан-Шура Війська Донського обл. Новочеркаськ С-Петербурзька губ. С.-Петербург 
Єлизаветпольська губ. Єлизаветполь Вологодська губ Вологда Саратовська губ. Саратов 
Закатальський округ Закатали 

Воронезька губ Воронеж Симбірська губ. Симбірськ 
Карська обл. Каре 

Вятська губ Вятка Смоленська губ. Смоленськ 
Кубанська обл. Єкатеринодар 

Гр>днеиська губ. Гродно Ставропольська губ. Ставрополь 
Кутаїська губ. Кутаїс 

Казанська губ. Казань Таврійська губ. Сімферополь 
Сухумський округ Сухум 

Калузька губ Калуга Тамбовська губ. Тамбов 
Терська обл. 

Тифліська губ Тифліс 
Катеринославська губ. Катеринослав Тверська губ. Твер 

Ковенська губ. Ковно Тобольська губ. Тобольськ 
Чорноморська губ. Новоросійськ 

Еріваиська губ. Ерівань Костромська губ. Кострома Томська губ. Томськ 

Курляндська губ. Мітава Тульська губ. Тула 
КИЇВСЬКЕ ГЕН-ГУБЕРНАТОРСТВО 

Курська губ. Курськ Тургайська обл. Кустанай 
Волинська губ. Житомир 

Ліфляндська губ. Рига Уральська обл. Уральськ 
Київська губ. Київ 

Мінська губ. Мінськ Уфімська губ. Уфа 
Подільська губ. Кам'яиець-Подільський 

Могильрвська губ. Могильов Харківська губ. Харків 

МОСКОВСЬКЕ ГЕН.-ГУБЕРНАТОРСТВО Нижегородська губ. Ниж Новгород Херсонська губ. Херсон 

Московська губ. Москва Новгородська губ. Новгород Холмська губ. Холм 

ПРИАМУРСЬКЕ ГЕН.-ГУБЕРНАТОРСТВО Олонецька губ Петрозаводськ Чернігівська губ. Чернігів 

Амурська обл. Благоввшеиськ Оренбурзька губ. Оренбург Естляидська губ.. Ревель 

Петролавловськ Орловська губ. Орел Ярославська губ. Ярославль 

24 УРЕ, т. 10 
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Видання партії < Народ¬ 
на воля>. 1880. 

Барикада в Оружейно- 
му провулку в дні 
Грудневого збройного 
повстання 1905 в Моск¬ 
ві. 

востпок. За рос.-япон.' договором 
1875 (див. Російсько-японські 
договори і угоди') Сахалін став 
володінням Росії, 1867 Аляску та 
ін. володіння в ГІН. Америці цар¬ 
ський уряд продав США. Важли¬ 
вою подією зовн. політики Росії 
стала рос.-тур. війна 1877—78. 
Хоч Росія в цій війні мала 
свої інтереси, об’єктивно війна 
сприяла визволенню народів Бал¬ 
кан (Сербії, Чорногорії, Румунії) 
від тур. іга і завоюванню ними 
незалежності; Болгарія здобула 
автономію. 
За даними Всерос. перепису 1897, 
заг. кількість населення Рос. ім¬ 
перії (без Фінляндії) становила 
125,6 млн. чол. У 19 ст. заверши¬ 
лося формування рос., укр., біло¬ 
рус., ест., латв., лит., вірм., груз. 
та ін. бурж. націй. Посилився про¬ 
цес консолідації в бурж. нації 
азерб., казах., кирг., тадж., туркм. 
і узб. народностей. Проводячи 
політику національного гноблен¬ 
ня нерос. народів, які становили 
більше половини населення краї¬ 
ни, царизм утискував нац. куль¬ 
тури, розпалював нац. ворожнечу. 
З 60-х рр. 19 ст. у визвольному 
русі почався новий період — бурж.- 
демократичний. Революціонери- 
різночинці, народники (див. На¬ 
родництво) створювали революц. 
орг-ції (<3емля і воля>, <Народна 
воляь та ін.), виступали за пова¬ 
лення царизму шляхом селян¬ 
ської революції. Діяльність народ¬ 
ників поширилася і на Україну 
(див. <Киівська комунам, <Півден- 
норосійський робітничий союзну 
Чигиринська змова 1877 та ін.). 
У кін. 1869 — на поч. 1870 в Жене¬ 
ві створено Російську секцію 1-го 
Інтернаціоналу. В 7б-х рр. виник 
ли перші робітн. орг-ції — ^Пів¬ 
денноросійський союз робітників^ 
(1875, Одеса), ^^Північний союз 
російських робітників> (1878, 
Петербург). З 80-х рр. у Росії 
поширився марксизм — ідеоло¬ 
гія пролетаріату (див. Марксизм- 
ленінізм). Велика заслуга в цьому 
належала Г. В. Плеханову і ство¬ 
реній ним ?оупі ^Визволення пра- 
ці> (1883). Виникли перші мар¬ 
ксистські с.-д. орг-ції в Петербурзі 
(див Благоева група, Точиського 
група, Бпуснева група), в Казані 
(група М. Є. Федосєєва). В кін. 
80— на поч. 90-х рр. виникли мар¬ 
ксистські гуртки і на Україні — в 
Києві, Катеринославі, Харкові, 
Одесі та ін. містах. У 90-х рр. роз¬ 
горнув революційну діяльність 
В. 1. Ленін. Заснований ним 
1895 петербурзький <Союз бо¬ 
ротьби за визволення робітничого 

класу> повів боротьбу за ствсюен- 
ня марксистської революц. роштн. 
партії в Росії; почався пролет. пе¬ 
ріод у рос. визвольному русі. За 
прикладом петерб. <Союзу бброть- 
би» 1897 виникли київський <Союз 
боротьби за визволення робітни¬ 
чого класу> і катеринославський 
<Союз боротьби за визволення ро¬ 
бітничого класуВ 1898 у Мін¬ 
ську відбувся Перший з*їзд 
РСДРП, який проголосив створен¬ 
ня марксистської Рос. с.-д. ро¬ 
бітничої партії. Проте партію як 
єдину централізовану орг-цію ше 
не було засновано. Революц. мар¬ 
ксисти на чолі з В. І. Леніним роз¬ 
горнули енергійну діяльність що¬ 
до організації пролет. партії но¬ 
вого типу. Вирішальна роль у 
цьому належала газ. <Искра>, 
заснованій В. І. Леніним 1900. 
В 1903 на Другому з'їзді РСДРП 
таку партію було створено (див 
Комуністична партія Радян 
ського Союзу). З’їзд закріпив пере 
могу прихильників В. І. Леніна, 
які здобули більшість при вибо¬ 
рах керівних органів партії. Від¬ 
тоді їх почали називати більшови¬ 
ками, а їхніх противників — мен¬ 
шовиками. На межі 19 і 20 ст. сві¬ 
това капіталістична система, в 
т. ч. і в Росії, вступила в найви¬ 
щу стадію свого розвитку — стадію 
імперіалізму. На поч. 20 ст. в 
Росії утворилися великі монополії 
у вугільній, металург., вагонобу¬ 
дівній та ін. галузях пром-сті 
(див. Монополістичні об'єднання 
в дореволюційній Росії). Відбува¬ 
лося зрощення банків з пром-стю, 
формування фінанс. капіталу. 
Росія перетворилася на країну 
з серед, рівнем розвитку економі¬ 
ки. В результаті бурхливого пром. 
розвитку країни рос. пролетаріат 
став великою силою. Напередод¬ 
ні 1-ї світової війни в Росії було 
бл. 17 млн. найманих робітників, 
у т. ч. бл. 4 млн.— фаб.-зав. і за¬ 
лізничних робітників. На поч. 
20 ст. в Росії різко загострилися 
класові суперечності, чому сприя¬ 
ла екон. криза 1902—03. Самодер¬ 
жавний гніт переплітався з капіта¬ 
лістичним і національним. З поч. 
20 ст. Росія стала центром міжнар. 
революц. руху і батьківщиною най- 
передовішої революц. думки — 
ленінізму. зростав страйковий 
рух, дедалі більше набуваючи по¬ 
літ. характеру. Високу оцінку дав 
В. І. Ленін Харківській політич¬ 
ній демонстрації 1900 (див. Повне 
зібр. тв., т. 4, с. 347—353). Політ, 
демонстрації робітників на поч. 
1901 відбулися в Петербурзі, Моск¬ 
ві, Харкові, Києві та ін. містах. 
Загальний страйк на Півдні Ро¬ 
сії 1903 охопив Закавказзя і Ук¬ 
раїну. Відбулися сотні сел. висту¬ 
пів (див., зокрема, Полтавсько- 
Харківське селянське повстання 
1902). На поч. 20 ст. в Росії визрі¬ 
ли об’єктивні передумови соціа¬ 
лістичної революції. Екон. і політ, 
розвиток країни, загострення кла¬ 
сової боротьби привели до виник¬ 
нення революц. кризи, назрівання 
якої прискорила поразка царської 
Росії в російсько-японській війні 
1904—05. Дев'ятого січня 1905 
почалася революція 1905—07 в 
Росії. В ході її були створені Ради 
робітничих депутатів 1905, Тре¬ 
тій з'їзд РСДРП (1905) визначив 

роль робітн. класу як гегемона 
бурж. - демократичної революції. 
вказав на єдність пролетаріату і 
його союзника — селянства, наці¬ 
лив пролетаріат на збройне пов¬ 
стання для встановлення револю¬ 
ційно-демократичної диктатури 
пролетаріату і селянства. Вліт¬ 
ку 1905 розгорнувся могутній сел. 
рух; Україна за його розмахом 
займала одне з перших місць у 
Росії (див. Знам'янський виступ 
селян 1905, Комісарівське селян- 

Демонстрація трудящих Києва в жовт¬ 
ні 1905. 

ське заворушення 1905, Коробів- 
ський виступ селян 1905, Май- 
данецькі селянські заворушення 
1905). Жовтневий всеросійський 
політичний страйк 1905 охопив 
усю країну. Найвищого піднесення 
революція досягла під час Грудне¬ 
вих збройних повстань 1905 (див. 
також Горлівське збройне пов¬ 
стання 1905, Люботинське зброй¬ 
не повстання 1905, Олексанорів- 
ське грудневе збройне повстан¬ 
ня 1905, ^Красноярська республі¬ 
кам, ^Новоросійська республікам, 
^Читинська республікам та ін.). 
Революція поширилась на армію і 
флот (див. <Потьомкінм, яОча- 
ківМу Саперів повстання 1905, 
Севастопольське збройне пов¬ 
стання 1905, Харківське збройне 
повстання 1905, Богодухівського 
полку збройна демонстрація 1905, 
Інгульського полку заворушення 
1905, Кронштадтські повстання 
1905 і 1906 та ін.). Революція за¬ 
знала поразки (див. Третьочерв- 
невий переворот 1907), але вона 
розхитала основи самодержавства 
і мала величезний вплив на весь 
наступний істор. розвиток Росії. 
Для зміцнення свого становища ца¬ 
ризм провів столипінську аграр¬ 
ну реформу, маючи намір ство¬ 
рити сильний прошарок куркуль¬ 
ства — своєї соціальної опори 
на селі. В 1910—13 в Росії настало 
пром. піднесення. Почалось і но¬ 
ве піднесення революц. руху, пош¬ 
товхом до масового розгортання 
якого став Ленський розстріл 
(1912). На чолі революц. руху 
стали більшовики. Трудящі на 
розстріл робітників Ленських ко¬ 
палень відповіли Квітнево-трав¬ 
невими політичними страйками 
1912. Величезне значення для зро¬ 
стання визвольного руху народів 
Росії мала боротьба більщовиків 
за інтернац. єдність робітн. руху. 
Перша світова війна 1914—18, 
в яку царська Росія вступила на 
боці Антанти проти Німеччини і 
Австро-Угорщини, виявила бан¬ 
крутство існуючого сусп.-екон. ла¬ 
ду, загострила класові суперечнос¬ 
ті, стала могутнім прискорювачем 
нової, нар. революції. З 1916 в 
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Країні під впливом поразок на 
фронтах і екон. труднощів у тилу 
почала складатися революц. ситу^ 
ація, розгорнувся над.-визвольний 
рух на окраїнах (див. Середньо¬ 
азіатське повстання 1916). Ши¬ 
рився страйковий рух, у т. ч. і на 
Україні. Посилилися виступи се¬ 
лянства, зростали антивоєнні на¬ 
строї солдатів у армії. 26.11 (11.III) 
почалася Лютнева буржуазно-де¬ 
мократична революція 1917 в 
Росії, яка повалила самодержавст¬ 
во. Поряд з бурж. Тимчасовим уря¬ 
дом виникли органи революц.-де¬ 
мократичної диктатури пролетаріа¬ 
ту й селянства — Ради (див. Ради 
робітничих і солдатських депу¬ 
татів, Ради селянських депута¬ 
тів). У країні створилося двовлад¬ 
дя. На Україні в одному контрре- 
волюц. таборі з Тимчасовим уря¬ 
дом виступала бурж.-націоналіс¬ 
тична Центральна рада, в Біло¬ 
русії— «Білоруська рада», в Бес- 
сарабії — чСфатул хі^рійь. Че¬ 
рез активізацію дрібнобурж. верств 
населення, які становили абсолют¬ 
ну більшість у країні, й недсютат- 
ню на той період організованість і 
свідомість пролетаріату, найбіль¬ 
ше політично зріла частина якого 
була на фронті або репресована 
царизмом, більшість у Радах за¬ 
хопили меншовики та есери. Тим¬ 
часовий уряд проводив далі імпе¬ 
ріалістичну^ антинар. політику. 
Епоха соціалізму. Тільки соціа¬ 
лістична революція могла ліквіду¬ 
вати бурж.-поміщицький лад у 
Росії, встановити диктатуру про¬ 
летаріату, необхідну для побу¬ 
дови соціалістичного суспільства. 
Гол. рушійною силою соціалістич¬ 
ної революції виступав рос. робітн. 
клас під керівництвом більшовиць¬ 
кої партії. Союзником пролетаріа¬ 
ту була сільс. біднота. Більшовиць¬ 
ка партія провела величезну агі¬ 
таційно-пропагандистську і орга¬ 
нізаторську роботу щодо роз’яс¬ 
нення своєї політики і завоювання 
нар. мас на свій бік. В. І. Ленін 
розробив конкретний, науково об¬ 
грунтований план боротьби за пере¬ 
хід від бурж.-демократичної ре¬ 
волюції до соціалістичної (див. 
Квітневі тези В. І. Леніна). 
Беручи до уваги конкретні умови, 
насамперед існування двовлад¬ 
дя, партія більшовиків вважа¬ 
ла за можливе мирний розвиток 
революції шляхом переходу всієї 
влади до Рад. Важливими подіями 
періоду мирного розвитку рево¬ 
люції були Квітнева криза 1917 \ 
Червнева криза 1917. Липневі дні 
1917 означали кінець двовладдя 
і мирного розвитку революції. 
Шостий зЧзд РСДРЩб) [26.УІІ— 
З.УІІІ (8—Іб.УІІІ) 1917, Петро¬ 
град] взяв курс на збройне повстан¬ 
ня. До осені 1917 більшість трудя¬ 
щих перейшла на бік більшовиків. 
Антинар. політика бурж. Тимча¬ 
сового уряду привела країну на 
грань катастрофи. В країні назрі¬ 
вала загальнонац. криза. Спро¬ 
бам контрреволюц. буржуазії вста¬ 
новити в країні бурж.-поміщицьку 
військ, диктатуру (див. Корнілов¬ 
щина) поклав край революц. на¬ 
род. На черзі дня стало питання 
про завоювання влади пролетаріа¬ 
том на чолі з більшовиками. По 
всій країні розгорнувся процес 
більшовизації Рад 1917. Врахо¬ 

вуючи конкретно-істор. обстанов¬ 
ку, що склалася в країні, більшо¬ 
вики починаючи з серпня вели по¬ 
силену підготовку до збройного 
повстання. Роботу більшовицької 
партії щодо підготовки і проведен¬ 
ня повстання надихав і спрямо¬ 
вував В. І. Ленін та його соратни¬ 
ки. Ударною силою революції ста¬ 
ла Червона гвардія. На бік ре¬ 
волюції перейшли Петрогр. гарні¬ 
зон (150 тис. солдатів), Балт. флот 
(понад 80 тис. чол. і майже 700 

Броньовик з червоногвардійцями біля 
Смольного в жовтневі дні 1917. 

бойових кораблів та допоміжних 
суден), більшість солдатів діючої 
армії, насамперед Пн. і Зх. фрон¬ 
тів, а також багато солдатів тило¬ 
вих гарнізонів. Для допомоги місц. 
парт, орг-ціям у підготовці пов¬ 
стання ЦК направив своїх пред¬ 
ставників: зокрема на Україну — 
Г. І. Петровського. 
25.x (7.XI) 1917 в Петрограді в ре¬ 
зультаті збройного повстання було 
повалено бурж. Тимчасовий уряд. 
Увечері 25.x (7.XI) в Смольному 
відкрився Другий Всеросійський 
з’їзд Рад робітничих і солдатських 
депутатів, який проголосив пере¬ 
хід усієї влади в країні до Рад. 
На доповідь В. І. Леніна з’їзд 
Рад 26.x (8.XI) прийняв Декрет 
про мир і вночі проти 27.X (9.XI) 
— Декрет про землю. З’їзд обрав 
Всеросійський Центральний Вико¬ 
навчий Комітет (ВЦВК) і сфор¬ 
мував перший робітничо-сел. Рад. 
уряд — Раду Народних Комісарів 
(РНК) на чолі з В. І. Леніним. 
Встановлення Рад. влади в столи¬ 
ці та істор. рішення 2-го Всерос. 
з’їзду Рад поклали початок тріум¬ 
фальному походові Радянської 
влади по всій країні. Слідом за 
перемогою повстання в Петрограді 
Рад. владу З (16).XI було встанов¬ 
лено в Москві. Внаслідок перемо¬ 
ги Великого Жовтня на шлях соці¬ 
алістичної революції стали народи 
всієї Росії. 2 (15).ХІ 1917 Рад. 
уряд прийняв Декларацію прав 
народів Росії, яка проголосила рів¬ 
ність і суверенність усіх народів 
країни, їхнє право на вільне са¬ 
мовизначення аж до відокремлення 
і утворення самостійних д-в, а та¬ 
кож скасування нац. і реліг. при¬ 
вілеїв і обмежень, вільний розви¬ 
ток нац. меншостей і етнічних 
груп. Самовіддано боровся за 
встановлення диктатури проле¬ 
таріату укр. народ. У Луганську, 
Горлівці, Краматорську та ін. 
містах Донбасу Рад. владу було 
встановлено в перші дні після пе¬ 
ремоги збройного повстання в Пет¬ 
рограді. 12 (25).ХП 1917 Перший 
Всеукраїнський з’їзд Рад проголо¬ 
сив Україну Республікою Рад і 
визнав її федеративною частиною 

Рос. республіки. Спираючись на 
широку підтримку трудящих і 
допомогу Рад. Росії, Укр. Рад. 
уряд очолив боротьбу робітників 
1 селян проти бурж.-націоналістич¬ 
ної Центр, ради. В грудні 1917 — 
січні 1918 в результаті перемоги 
збройних повстань Рад. владу 
було проголошено в Катериносла¬ 
ві, Одесі, Києві та ін. містах Ук¬ 
раїни (див. Катеринославське 
збройне повстання 1917, Одеське 
січневе збройне повстання 1918, 
Київське січневе збройне повстан¬ 
ня 1918). Протягом жовтня 1917 — 
березня 1918 Рад. влада перемогла 
в Білорусії, Естонії, в неокупова- 
ній нім. загарбниками частині Лат¬ 
вії, в Молдавії, Криму, Баку, нац. 
районах Поволжя, Туркестані, в 
більшій частині Казахстану. 
Більшовики на чолі з В. І. Леніним 
були натхненниками і організато¬ 
рами Великої Жовтневої соціалі¬ 
стичної революції. Вони об’єдна¬ 
ли в єдиний революц. потік заг.- 
демократичний рух за мир, сел.- 
демократичний рух за захоплення 
поміщицьких земель, нац.-виз¬ 
вольний рух пригноблених народів 
за нац. рівноправність і соціаліс¬ 
тичний рух пролетаріату за пова¬ 
лення буржуазії і встановлення 
влади трудящих. 
Рад. уряд, утворений на 2-му Все¬ 
рос. з’їзді Рад, очолив будівницт¬ 
во нової, першої в історії людства 
соціалістичної д-ви робітників і 
селян. Декларація прав трудя¬ 
щого і експлуатованого народу, 
яка була написана В. І. Леніним 
і прийнята в січні 1918 Третім 
Всеросійським з’їздом Рад, про¬ 
голосила Росію Республікою Рад 
і законодавчо закріпила Ради як 
держ. форму диктатури пролета¬ 
ріату. Велика Жовтнева соціалі¬ 
стична революція повалила владу 
капіталістів і поміщиків і лікві¬ 
дувала в Росії капіталістичну си¬ 
стему. Водночас було ліквідовано 
також залишки феод, відносин, 
становості й нерівноправності в 
усіх сферах суспільного життя. 
Внаслідок соціалістичної револю¬ 
ції робітн. клас з пригнобленого 
і експлуатованого перетворився на 
пануючий клас, а його партія — Ко¬ 
муністична — на правлячу партію. 
Почалися соціалістичні перетво¬ 
рення в галузі економіки. Слідом 
за націоналізацією землі, банків, 
транспорту, впровадженням ро¬ 
бітн. контролю над виробництвом 
і розподілом продуктів почалася 
націоналізація великої, а потім 
і серед, пром-сті. В економіці бу¬ 
ло створено соціалістичний уклад. 
У пром-сті виникли нові, соціа- 
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лістичні виробничі відносини. Ве¬ 
лика Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ція прорвала фронт світового ім¬ 
періалізму. Її перемога ознамену¬ 
вала корінний поворот у всесвіт¬ 
ній історії. Світ розколовся на дві 
системи — соціалізму і капіталіз¬ 
му. Поглибилася загальна криза ка¬ 
піталізму. Великий Жовтень від¬ 
крив епоху пролет. і нац.-визволь- 
них революцій, поклав початок 
перехідному періодові від капіта¬ 
лізму до соціалізму, відкрив шлях 
до соціалізму для народів усіх 
країн світу. Втілюючи в життя 
Декрет про мир, Рад. уряд розв’я¬ 
зав і питання про війну. Рад. Ро¬ 
сія уклала Брестський мир 1918 
з Німеччиною, Австро-Угорщи¬ 
ною, Болгарією і Туреччиною і 
вийшла з імперіалістичної війни. 
У липні 1918 соціалістичний сусп. 
і держ. лад був законодавчо за¬ 
кріплений Конституцією РРФСР 
(до 1936 — РСФРР) — першою 
конституцією д-ви робітників і 
селян (прийнята П'ятим Всеро¬ 
сійським з'їздом Рад). Столицею 
Рад. д-ви стала Москва, куди в 
березні 1918 переїхав Рад. уряд. 
Під впливом Великого Жовтня від¬ 
булося наростання революц. руху 
в багатьох країнах світу, зокрема 
відбулися революції в Німеччині 
і Австро-Угорщині. Разом з ін. 
пригнобленими народами Австро- 
Угорщини на боротьбу за соціаль¬ 
не і нац. визволення виступили і 
трудящі зх.-укр. земель. На Бу¬ 
ковинському народному вічі 1918 
було проголощено возз’єднання Пн. 
Буковини з Рад. Україною. Праг¬ 
нення до возз’єднання Закарпат¬ 
тя з Рад. Україною висловили За¬ 
карпатські всенародні збори 1919. 
Нар. маси Зх. України вели рі¬ 
шучу боротьбу (яскравим виявом 
її було Дрогобицьке збройне пов¬ 
стання 1919) проти контрреволюц. 
бурж.-націоналістичного уряду 
< Західноукраїнської народної рес- 
публіки> (ЗУНР), за возз’єднан¬ 
ня з Рад. Україною. Перемога і 
зміцнення Рад. влади, здійснення 
революц. заходів викликали нена¬ 
висть повалених експлуататорських 
класів і ворогів молодої Рад. 
д-ви за кордоном, які поставили 
своєю метою знищення Рад. влади 
і реставрацію капіталістичних по¬ 
рядків. На цій основі й сталося 
об’єднання зовн. і внутр. антирад. 
сил. Великі білогвардійські армії, 
споряджені міжнар. імперіалізмом, 
почали воєнні дії проти Рад. 
влади (див. Громадянська війна і 
воєнна інтервенція 1918—20 в 
Росії). В Рад. Росію вторглися та¬ 
кож війська Великобританії, США, 
Франції, Японії, Німеччини. Вліт¬ 
ку 1918 три чверті тер. країни пе¬ 
ребувало в руках білогвардійців 
та іноз. інтервентів. Проводячи 
політику ^воєнного комунізму 
Комуністична партія і Рад. д-ва 
мобілізували всі наявні сили і 
засоби на відсіч ворогові, перебу¬ 
дували все госп. і суспільно-політ. 
життя країни на воєнний лад, 
перетворивши її на єдиний бойо¬ 
вий табір, створили регулярну Чер¬ 
вону Армію і Флот (див. розділ 
Збройні Сили). ЗО.XI 1918 було 
створено найвищий військово-по- 
літ. і військ.-госп. орган країни — 
Раду робітничої і селянської обо¬ 
рони, яку очолив В. І. Ленін. На 

Україні, в Білорусії, Прибалтиці 
і Закавказзі під керівництвом ко¬ 
муністів розгорнулася нар. війна 
проти нім. та австр. імперіалістів 
(див. Австро-німецька окупація 
України 1918). Відчутного удару 
окупантам на Україні завдав Все¬ 
український страйк залізничників 
1918. Велику роль в організації 
боротьби укр. народу проти нім. 
та австр. загарбників відіграв 
Перший з'їзд КП(б) України, на 
якому було створено Комуністич- 

М. 1. Каліній і Г. І. Петровський 
на суботнику. Харків. Березень 1920. 

ну партію України — складову і 
невід’ємну частину РКП(б). Утво¬ 
рений за рішенням з’їзду Всеукра¬ 
їнський Центральний Військово- 
Революційний Комітет (ВЦВРК) 
очолив визвольну боротьбу тру¬ 
дящих України. 13.XI 1918 ВЦВК 
РРФСР оголосив анульованим 
грабіжницький Брестський мир. 
Почалося масове вигнання окупан¬ 
тів з України, Криму, Білорусії, 
Прибалтики. 28.XI 1918 було сфор¬ 
мовано Тимчасовий Робітничо-Се¬ 
лянський уряд України. 1.1 1919 
проголошено Білоруську РСР, 
Й.ХІ 1918 відновлено Рад. владу 
в Естонії, 16.ХІІ 1918 влада Рад 
перемогла в Литві, 17.XII 1918 — в 
Латвії. На Україні в січні — люто¬ 
му 1919 було розгромлено війська 
контрреволюц. бурж.-націоналіс¬ 
тичної Директорії, яка, скори- 
ставшися з втечі нім. окупантів, 
14.XII 1918 підступно захопила 
владу. Рад. військам на Україні 
довелося вести воєнні дії і проти 
військ Антанти, які в кін. 1918 
почали інтервенцію на Пд. країни. 
Протягом 1919—20 рад. війська 
очистили від інтервентів Пд. Ук¬ 
раїну, Серед. Азію, Закавказзя, 
пн. частину РРФСР. В кін. 1919— 
на поч. 1920 було розгромлено 
колчаківщину і визволено Урал та 
більшу частину Сибіру. В 1920 
Червона Армія розгромила дені- 
кіі^ину, війська бурж.-поміщиць¬ 
кої Польщі (див. Радянсько-поль¬ 
ська війна 1920) і врангелівщину, 
визволила Правобережну і частину 
Зх. України, Білорусію і Крим. 
У Закарпатті навесні 1919, під час 
соціалістичної революції в Угор¬ 
щині, а в Сх. Галичині влітку 
1920, після визволення частини її 
Червоною Армією, проходило рад. 
будівництво. 28. IV 1920 було ство¬ 
рено Азербайджанську РСР, 26.IV 
1920 — Хорезмську народну радян¬ 
ську республіку, 8.x 1920 — Бу¬ 
харську народну радянську рес¬ 
публіку, 29.XI 1920 — Вірменську 
РСР, 25.11 1921 —Грузинську 
РСР. У 1922 визволено Далекий 
Схід. Рад. народ, його Червона 

Армія і Флот під керівництвом 
Комуністичної партії в боротьбі 
проти коаліції сил міжнар. імпе¬ 
ріалізму і внутр. контрреволюції 
відстояли завоювання соціалістич¬ 
ної революції. 
Війна проти інтервентів і біло¬ 
гвардійців призвела до величез¬ 
них жертв. Загинуло 8 мли. 
чол., у т. ч. 1 млн. воїнів Червоної 
Армії і Флоту. Заг. збитки, зав¬ 
дані нар. г-ву, становили 6л. 39 
млрд. золотих крб. Внаслідок 1-ї 
світової і громадян, воєн, а також 
воєнної інтервенції обсяг пром. 
продукції 1920 скоротився до 
13,8% порівняно з 1913. Виплавка 
чавуну і сталі відповідно становила 
З і 5% довоєнного рівня, видобуток 
вугілля — 30%, нафти — 42%. В 
1921 текст, фабрики країни дали 
в 22 рази менше тканин, ніж 1913. 
Відчувалася гостра нестача пали¬ 
ва і сировини. Транспорт був у 
стані повного розладу. Вантажо- 
оборот з-ць 1920 становив 17% 
від вантажообороту 1913. Тяжким 
було становище і в с. г. В 1921 се¬ 
ло постачало місту продуктів хар¬ 
чування в З рази менше, ніж 1913. 
За таких умов довелося рад. лю¬ 
дям починати соціалістичне будів¬ 
ництво. В. І. Ленін розробив осн. 
принципи екон. політики Рад. 
д-ви, розрахованої на побудову 
соціалістичного суспільства в умо¬ 
вах капіталістичного оточення і 
жорстокої боротьби капіталістич¬ 
них і соціалістичних елементів 
усередині країни. Запроваджена 
в країні 1921 нова економічна по¬ 
літика (неп) була спрямована на 
відбудову нар. г-ва і створення 
соціалістичного г-ва при викори¬ 
станні ринку, торгівлі, грошового 
обігу, господарського розрахунку, 
прибутку, рентабельності, на зміц¬ 
нення союзу робітничого класу і 
селянства. 
Важливу роль в успішному соціа¬ 
лістичному будівництві відіїфало 
утворення СРСР. Добровільне 
об’єднання суверенних рад. рес¬ 
публік у першу в світі єдину союз¬ 
ну багатонац. д-ву робітників і 
селян диктувалося необхідністю 
спільної боротьби з зовн. і внутр. 
контрреволюцією, спільними зав¬ 
даннями щодо відбудови нар. г-ва 
і будівництва соціалізму, інтере¬ 
сами оборони і зовн. політики. 
ЗО.ХІІ 1922 Перший з’їзд Рад СРСР 
затвердив Декларацію про утво¬ 
рення СРСР і Договір про утво¬ 
рення СРСР,. Вирішальну роль в 
утворенні єдиної союзної д-ви 
відіграла РРФСР. Будучи пер¬ 
шою багатонац. Рад. д-вою, вона 
стала прообразом Союзу РСР. 
Навколо РРФСР на добровільних 
началах згуртувались усі рад. 
республіки. Спочатку до СРСР 

Вступ радянських військ у Тбілісі. 
25 лютого 1921. 
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СРСР 

Прощання трудящих з 
В. І. Леніним. Біля 
Будинку Спілок у тра¬ 
урні дні. Січень 1924. 

увійшли РРФСР, УРСР, БРСР, 
ЗСФРР (Закавказ. Соціалістична 
Федеративна Рад. Республіка, ут¬ 
ворена в грудні 1922; див. Закав¬ 
казька федерація), до складу якої 
входили Аз.РСР, Вірм. РСР і 
Груз. РСР. 31.1 1924 Другий з'їзд 
Рад СРСР затвердив першу Кон¬ 
ституцію Союзу РСР. Відповідно 
до неї були розроблені і прийняті 
конституції союзних республік. 
Тривало нац.-держ. будівництво. 
Численні народи, які населяли 
країну, вперше в своїй історії 
здобули нац. державність. У Рос. 
Федерації утворились автономні 
рад. соціалістичні республіки (Ка¬ 
захська, Башкирська, Татарська, 
Карельська, Якутська та ін.), авт. 
області і нац. округи. 12.X 1924 
в складі УРСР було утворено 
Молд. АРСР. У 1924—25 було 
проведено національно-державне 
розмежування радянських рес¬ 
публік Середньої Азії. Так скла¬ 
лася струнка система державності 
народів СРСР. Рад. уряд здійсню¬ 
вав ленінську політику, яка впер¬ 
ше в світі розв’язала національне 
питання в такій багатонац. 
країні, як Росія. Правильне вирі¬ 
шення нац. питання в СРСР мало 
міжнар. значення. В галузі зовн. 
відносин Рад. уряд послідовно 
втілював у життя політику миру, 
грунтуючись на ленінському прин¬ 
ципі про можливість мирного спів¬ 
існування держав з різним сусп.- 
політ. ладом. На початок 1925 
Рад. Союз мав дипломатичні й торг, 
відносини з багатьма країнами 
світу. В 1922 — на поч. 1923 
В. І. Ленін у своїх останніх пра¬ 
цях завершив розробку програми 
будівництва соціалізму, яка вклю¬ 
чала індустріалізацію країни, 
колективізацію сільського госпо¬ 
дарства, культурну революцію 
(див. Ленінський план побудови 
соціалізму в СРСР). У 1924 ра¬ 
дянський народ, усе прогресивне 
людство зазнало тяжкої втрати. 
21.1 помер В. І. Ленін. Трудящі 
СРСР ще тісніше згуртувалися 
навколо ленійської партії. ЦК 
РКП(б) оголосив ленінський при¬ 
зов у партію. 
Третій з'їзд Рад СРСР (травень 
1925) до складу СРСР включив 
Узб. РСР і Туркм. РСР (обидві 
утворилися 27.x 1924). З’їзд ухва¬ 
лив важливі рішення в питаннях 
рад. будівництва, промисловості, 
сільського господарства і будів¬ 

ництва Збройних Сил, для зміц¬ 
нення яких було проведено 
військ, реформу 1924—25 (див. 
Радянська Армія). У 1925—27 нар. 
г-вр країни досягло довоєнного 
рівня розвитку (1913). Однак це 
був рівень відсталої в техніко-екон. 
відношенні країни. Займаючи 1-е 
місце за розміром території, 3-є 
місце за чисельністю населення се¬ 
ред країн світу, СРСР за обсягом 
пром. продукції стояв на 5-му місці 
в світі і на 4-му в Європі. Близько 

Передання селянинові-бідняку акта 
про наділення його землею і худобою. 
Узбекистан. 1925. 

^/з продукції народного госпо¬ 
дарства давало с. г. і трохи біль¬ 
ше Vз — промисловість. Перед 
рад. народом стояло невідклад¬ 
не завдання: перетворити краї¬ 
ну з відсталої, аграрної на пе¬ 
редову, індустр.-агр. соціалі¬ 
стичну д-ву. Єдиною матеріаль¬ 
ною основою соціалізму могла бу¬ 
ти тільки велика машинна пром-сть 
і електрифікація країни, які здат¬ 
ні були реорганізувати землероб¬ 
ство, стати міцною базою всього 
нар. господарства і обороноздатно¬ 
сті СРСР, підвищити добробут тру¬ 
дящих. Комуністична партія в 
гострій боротьбі проти троцькіз- 
му, а потім проти снової опози¬ 
ції», які заперечували можливість 
перемоги соціалізму в СРСР, ви¬ 
сунула на Чотирнадиятому з'їзді 
ВКП(б) (грудень 1925) завдання 
здійснення соціалістичної інду¬ 
стріалізації СРСР, створення ма¬ 
теріально-технічної бази соціа¬ 
лізму. На поч. 1928 питома вага 
соціалістичного сектора у валовій 
продукції пром-сті Рад. Союзу 
становила 82,4%; це свідчило, що 
в пром-сті міцно утвердилися со¬ 
ціалістичні виробничі відносини, 
які сприяють швидкому зростанню 
продуктивних сил. Проте дрібно- 
сел. с. г. різко відставало у своє¬ 
му розвитку від пром-сті, від зро¬ 
стаючих потреб країни: 1927 налі¬ 
чувалося понад 25 млн. дрібних 
сел. г-в. Відставання с. г. пору¬ 
шувало постачання міста й армії і 
створювало загрозу здійсненню 
індустріалізації країни. Соціалі¬ 
стичне будівництво не можна бу¬ 
ло далі базувати на двох різних 
основах: на великій соціалістичній 
пром-сті і на дрібному напівнату¬ 
ральному одноосібному сел. г-ві, 
яке породжувало капіталістичні 
елементи. П'ятнадцятий з’їзд 
ВКП(б) (грудень 1927), виходячи 
з кооперативного плану В. І. Ле¬ 
ніна, визначив курс на розгортан¬ 
ня колективізації сільського гос¬ 
подарства. 
Конкретною програмою побудови 
екон. фундаменту соціалістичного 
суспільства став перший п'яти¬ 
річний план розвитку нар. г-ва 
СРСР на 1928/29—1932/33. Гол. 
завдання його полягало в побудо¬ 
ві фундаменту соціалістичної еко¬ 

номіки, в дальшому витісненні 
капіталістичних елементів міста 
і села, у зміцненні обороноздат¬ 
ності країни. Творча активність 
робітн. класу виявилась у масовому 
соціалістичному змаганні і удар¬ 
ництві. П’ятирічний план було 
виконано за 4 роки і З місяці. За 
цей період збудували і ввели в дію 
понад 1500 пром. підприємств, 
оснащених новітньою технікою, з 
них на Україні — 400, у т. ч. 
Дніпрогес імені В. І. Леніна. Хар¬ 
ківський тракторний завод іме¬ 
ні Серго Орджонікідзе. В країні 
було створено нові галузі пром-сті 
(автомобільну, авіаційну та ін.), 
засновано другу (після Донбасу) 
вугільно-металург. базу — Урало- 
Кузбас, виник ряд нових вели¬ 
ких промислових центрів. Маши¬ 
нобудування зросло в 7 раз по¬ 
рівняно з 1913. За п’ятирічку трак¬ 
торний парк у с. г. збільшився 
більш як на 120 тис. машин. 
Було створено сучасну оборонну 
пром-сть, що дало змогу поліпши¬ 
ти тех. оснащення Збройних Сил 
СРСР. Питома вага пром-сті в 
нар. г-ві збільшилася з 48% (1928) 
до 70% (1932). Чисельність ро¬ 
бітників і службовців за п’ятиріч¬ 
ку майже подвоїлась і досягла 
22,6 млн. чол. Успіхи в розвитку 
пром-сті створили матеріально- 
іех. базу для великих перетворень 
на селі. На кін. 1932 у колгоспи 
вступило 61,5% сел. дворів, а на 
поч. 1937 — 93%. Зокрема, на Ук¬ 
раїні на кін. 1932 у колгоспах було 
об’єднано бл. 69% сел. г-в, які 
мали 80,5% посівної площі. Ре- 
волюц. переворот на селі відбу¬ 
вався в умовах жорстокої класової 
боротьби, з великими трудноща¬ 
ми. В результаті успішного про¬ 
ведення колективізації с. г. було 
ліквідовано останній експлуата¬ 
торський клас у країні — куркуль¬ 
ство. Колективізація с. г. була 
величезним революц. переворотом 
у екон. відносинах і в усьому укла¬ 
ді життя селянства. Тепер уже не 
тільки в місті, а й на селі склались, 
а потім і утвердилися соціалістич¬ 
ні виробничі відносини. Було ство¬ 
рено колгоспний лад. Слідом за 
робітн. класом селянство стало со¬ 
ціалістичним класом рад. суспіль¬ 
ства, яке грунтується на соціалі¬ 
стичній колг.-кооперативній влас¬ 
ності. Водночас з проведенням ін¬ 
дустріалізації країни і колекти¬ 
візації с. г. успішно розв’язува¬ 
лися завдання культур, революції. 
Здійснювалося заг. обов’язкове 
поч. навчання. Письменність на- 

Організація колгоспу в селі Родичині 
Совєтського району Нижегородського 
краю. 1929. 
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селення піднялася до 89,1% (на 
1932). В СРСР було створено нову, 
нар. інтелігенцію, яка вийшла з 
середовища робітників і трудового 
селянства. Величезний стрибок у 
своєму розвитку здійснила наука. 
Л-ра, мист. утвердилися на пози¬ 
ціях соціалістичного реалізму. В 
усіх народів СРСР відбувався роз¬ 
квіт культури, національної за 
формою, соціалістичної за змістом. 
У процесі виконання другого п'я¬ 
тирічного плану (1933—37) і в 
перші роки третього п'ятиріч¬ 
ного плану розвитку нар. г-ва 
СРСР (з 1938) здійснювалася ще 
ширша програма соціальної, екон. 
і культур, перебудови країни. 
Значно підвищилася продуктив¬ 
ність праці робітників (див. Ста- 
хановський рух). СРСР перетво¬ 
рився на могутню індустр.-агр. 
д-ву, економічно незалежну^ від 
капіталістичного світу. Йдучи 
шляхом, вказаним В. І. Леніним, 
Комуністична партія привела на¬ 
роди Рад. Союзу до перемоги со¬ 
ціалізму. Було остаточно ліквідо¬ 
вано експлуататорські класи. 
Сформувалися нові класи — ро- 
бітн. клас, колг. селянство і нова, 
справді народна рад. інтелігенція. 
СРСР став країною суцільної гра¬ 
мотності. Склалася соціально-по¬ 
літична й ідейна єдність радян¬ 
ського суспільства. 
Величезним завоюванням соціаліз¬ 
му стало формування нової лю¬ 
дини, вихованої в дусі пролет. ін¬ 
тернаціоналізму, свідомого і ак¬ 
тивного будівника соціалістично¬ 
го суспільства. В результаті со¬ 
ціалістичного будівництва було по¬ 
долано й культур, відсталість 
раніше пригноблених народів. 
Сформувались якісно нові, соціа¬ 
лістичні нації. До складу СРСР 
1936 входило 11 (Союзних Рад. Со¬ 
ціалістичних Республік: РРФСР, 
Українська, Білоруська, Казах¬ 
ська, Туркменська, Узбецька, Кир¬ 
гизька, Таджицька, Азербайджан¬ 
ська, Грузинська і Вірменська. 
Відсталі окраїни колишньої цар¬ 
ської Росії за роки Радянської 
влади перетворилися на промис¬ 
лово розвинуті соціалістичні рес¬ 
публіки. Народи Серед. Азії, Ка¬ 
захстану і деяких ін. районів 
прийшли від феодалізму і навіть 
патріархально-родового ладу до 
соціалізму, минувши стадію капі¬ 
талістичного розвитку. Перемогу 
соціалізму в СРСР було зако¬ 
нодавчо закріплено в Конститу¬ 
ції СРСР, затвердженій 5.ХІІ 
1936 Надзвичайним восьмим з'їз¬ 
дом Рад СРСР. У 1937 на основі 
заг., рівного і прямого виборчого 
права, при таємному голосуванні 

Закладка останньої бадді бетону на 
будівництві Дніпрогесу імені В. І. 
Леніна. 1932. 

було обрано Верховну Раду 
СРСР 1-го скликання. В умовах 
різкого погіршання міжнар. об¬ 
становки Комуністична партія і 
Рад. д-ва наполегливо боролися 
за зміцнення миру і створення міц¬ 
ної системи колективної безпеки. 
В 1934 СРСР вступив до Ліги на¬ 
цій. З рядом країн СРСР підпи¬ 
сав договори про взаємну допо¬ 
могу (1935 — з Францією, Чехо- 
словаччиною), про ненапад (1937— 
з Китаєм). У 1936—39 СРСР по- 

Депутати Народних Зборів Західної 
України у Львові голосують за возз'¬ 
єднання з Радянською Україною. 
Жовтень 1939. 

давав всебічну допомогу ісп. на¬ 
родові, який вів нац.-революц. 
війну проти фашист, сил Іспанії, 
Німеччини та Італії. Спроба Япо¬ 
нії порушити 1938 далекосхідні 
кордони СРСР у районі оз. Хасан, 
а потім вторгнення япон. військ 
у межі МНР в районі р. Халхін- 
Голу 1939 дістали збройну відсіч. 
1.ІХ 1939 фашист. Німеччина на¬ 
падом на Польщу розв’язала дру¬ 
гу світову війну 1939—45. У зв’яз¬ 
ку з розвалом польс. бурж.-по¬ 
міщицької д-ви і наближенням 
нім.-фашист, військ до рад. кор¬ 
донів створилося небезпечне ста¬ 
новище для СРСР. Рад. уряд 
17.IX 1939 віддав наказ Червоній 
Армії перейти держ. кордон, взяти 
під захист життя і майно населен¬ 
ня Зх. України і Зх. Білорусії. 
Зх. Україна возз’єдналася з УРСР, 
Зх. Білорусія — з БРСР. У ве¬ 
ресні — жовтні 1939 СРСР уклав 
договори про взаємодопомогу з 
Естонією, Латвією і Литвою. Спро¬ 
би реакційних правлячих кіл цих 
країн саботувати виконання ук¬ 
ладених з СРСР пактів і орієнту¬ 
ватися на фашист. Німеччину ви¬ 
кликали обурення народів Прибал¬ 
тики. В червні 1940 бурж.-націо¬ 
налістичні уряди були повалені 
трудящими Прибалтики. В липні 
1940 лит., латис., ест. народи 
відновили у своїх країнах Рад. 
владу. Утворилися Латвійська, 
Литовська і Естонська Рад. Соціа¬ 
лістичні Республіки, які в серпні 
1940 добровільно вступили де 
складу Союзу РСР. У 1939 фашист, 
елементи і реакційні сили, які 
активізувались у Фінляндії, піш¬ 
ли на загострення взаємовідносин 
з СРСР, спровокувавши збройний 
конфлікт (див. Радянсько-фін¬ 
ляндська війна 1939—40). Рад.- 
фінл. мирний договір (березень 
1940) встановлював між СРСР і 
Фінляндією новий державний 
кордон, що мало велике значення 
для безпеки Ленінграда і Мур¬ 
манська. До СРСР було приєднано 
Карельський перешийок з м. Ви¬ 
боргом. 
У червні 1940 Рад. уряд запропо¬ 
нував королівському урядові Ру¬ 
мунії повернути СРСР Бессара- 
бію, загарбану 1918, і передати 

пн. частину Буковини, населену 
українцями. Уряд Румунії при¬ 
йняв пропозицію СРСР. Більша 
частина Бессарабії була возз’єд¬ 
нана з Молд. АРСР, яку 2.УІІІ 
1940 перетворено на Молд. РСР. 
Пн. Буковину і частину повітів 
Бессарабії з переважаючим укр. 
населенням возз’єднано з УРСР. 
На той час СРСР уже являв собою 
могутню індустріально-колг. соціа¬ 
лістичну д-ву. За три неповні 
п’ятирічки було збудовано 9 тис. 
нових пром. підприємств. Велика 
пром-сть СРСР 1940 виробляла 
продукції майже в 12 раз більше, 
ніж 1913. Валова продукція ма¬ 
шинобудування і металообробки 
в 35 раз перевищувала продукцію 
дореволюц. Росії. Зросло і досяг- 
ло значних успіхів соціалістичне 
с. г., в якому налічувалося (1940) 
531 тис. тракторів, 182 тис. зерно¬ 
збиральних комбайнів, 228 тис. 
вантажних автомобілів. У 30-х рр. 
Червона Армія і Військ.-Мор. 
Флот оснащувалися новим озб¬ 
роєнням. Героїчними зусиллями 
рад. народу під керівництвом Ко¬ 
муністичної партії було створено 
потужний військово-економічний 
потенціал. 
22.УІ 1941 збройні сили гітлерівсь¬ 
кої Німеччини та її союзників без 
оголошення війни віроломно вторг- 
лися на тер. СРСР. Почалася Ве¬ 
лика Вітчизняна війна Радян¬ 
ського Союзу 1941—45 проти нім.- 
фашист. загарбників. Комуністич¬ 
на партія, Рад. д-ва вжили всіх 
заходів для відбиття агресії. Про¬ 
граму організації відсічі ворогові 
і його розгрому було викладено 
в Директиві Раднаркому СРСР і 
ЦК ВКП(б) 29.УІ 1941 парт, і 
рад. органам. Уся повнота влади 
в країні зосереджувалася в руках 
утвореного зо. УІ 1941 Державного 
Комітету Оборони на чолі з 
Генеральним секретарем ЦК 
ВКП(б) і Головою РНК СРСР 
Й. В. Сталіним, який став Верхов¬ 
ним Головнокомандуючим Зброй¬ 
ними Силами СРСР. В надзвичай¬ 
но тяжких умовах літа і осені 1941 
здійснювалася перебудова всього 
нар. г-ва на воєнний лад. Країна 
перетворювалася на єдиний воєн, 
табір. У містах прифронтової сму¬ 
ги створювалися загони нар. опол¬ 
чення (див. Народне ополчення у 
Великій Вітчизняній війні 1941— 
45'). У пеоші З місяці війни в сх. 

СРСР 

На будівництві Турк- 
сибу. 1930. 

Демонстрація трудящих 
Талліна в день повален¬ 
ня фашистської дикта¬ 
тури. 21 червня 1940. 
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райони було перебазовано 1360 
пром. підприємств і понад 10 млн. 
чол. населення. СРСР став провід¬ 
ною і вирішальною силою антигіт¬ 
лерівської коаліції, яка скла¬ 
лася в ході війни. В 1941—45 бу¬ 
ло підписано угоди між Велико¬ 
британією, США і СРСР про спіль¬ 
ні дії у війні проти агресивного 
блоку гітлерівської Німеччини, 
фашист. Італії, мілітаристської 
Японії та їхніх сателітів. З самого 
початку війни на рад.-нім. фрон- 

Військовий парад на Красній площі 
в Москві. 7 листопада 1941. 

ті розгорнулися бої величезних 
масштабів (див. Брестська оборо¬ 
на 1941, Смоленська оборонна 
операція 1941, Київська обооонна 
операція 1941, Одеська оборона 
1941, Севастопольська оборона 
1941—42, Ленінградська битва 
1941—44). Восени почалася Мос¬ 
ковська битва 1941—42. В ре¬ 
зультаті могутнього удару рад. 
військ у грудні ворога було відки¬ 
нуто від столиці. Перемога під 
Москвою і наступ рад. військ 
взимку 1941—42 зірвали нім.- 
фашист. план ««блискавичної» вій¬ 
ни і розвіяли міф про ««непере¬ 
можність» нім. армії. Це мало ве¬ 
личезне воєнно-політичне зна¬ 
чення, було початком повороту в 
ході війни. Навесні і влітку 1942 
нім.-фашист, командування, мо¬ 
білізувавши екон. ресурси Німеч¬ 
чини і окупованих нею країн та 
скориставшись з відсутності друго¬ 
го фронту в Європі (був відкритий 
лише в червні 1944), зосередило 
на рад.-нім. фронті бл. 80% усіх 
своїх збройних сил. Становище в 
країні восени 1942 було дуже на¬ 
пруженим. Україна, Білорусія, 
Прибалтика, Молдавія, зх., пн.- 
зх. і деякі пд. області РРФСР 
були окуповані противником. На 
всій цій території жило до 
війни 45% населення, виробляло¬ 
ся 33% пром. продукції країни, 
видобувалося 63% вугілля, виплав¬ 
лялося 71% чавуну і 58% сталі, 
було 47% посівних площ і бл. 45% 

Сталінград у вогні. Сер- усього поголів’я худоби. На загар- 
пень 1942. баній території встановлювався 

фашист, окупаційний режим. Тіль¬ 
ки на Україні було знищено по¬ 
над 5 млн. чол., понад 2 млн. чол. 
відправлено на каторжні роботи 
до Німеччини. Рад. люди під ке¬ 
рівництвом ЦК ВКП(б) і місц. 
підпільних парт, орг-цій розгорну¬ 
ли всенар. партизанську війну 
проти загарбників (див. Парти¬ 
занський рух у період Великої 
Вітчизняної війни 1941—45, Пар¬ 
тизанські рейди, Партійне під¬ 
пілля в роки Великої Вітчизняної 
війни 1941—45). 
Влітку 1942 розгорнулися Сталін- 
градська битва 1942—43 і битва 
за Кавказ 1942—43. Битва на Вол¬ 
зі стала вирішальним етапом 
у досягненні воєнно-політ. мети 
СРСР — докорінного перелому в 
ході Великої Вітчизняної і всієї 
2-ї світової війни. Битва, що 
переможно закінчилася на поч. 
лютого 1943, мала величезне 
воєнне, політ, і міжнародне значен¬ 
ня. Посилилася боротьба понево¬ 
лених народів Європи проти фа¬ 
шист. окупантів, активізувався 
Рух Опори. Вирішальною подією 
збройної боротьби на фронтах 2-ї 
світової війни влітку 1943 стала 
Курська битва 194І. Перемогою 
під Курськом і виходом рад. 
військ до Дніпра (див. Битва за 
Дніпро 1943) завершився докорін¬ 
ний перелом у ХОДІ війни. Фашист, 
армія зазнала в ній такої поразки, 
яка зумовила воєнний розгром гіт¬ 
лерівської Німеччини. Перемоги 
рад. військ мали вирішальний 
вплив на весь хід 2-ї світової вій¬ 
ни. В 1944 нім.-фашист, загарбни¬ 
ків було вигнано за межі СРСР, 
за винятком невеликої частини 
Латвії (див. Білоруська операція 
1944, Яссько-Кишинівська опе¬ 
рація 1944, Прибалтійська опера¬ 
ція 1944). 
Виконуючи велику визвольну МІ¬ 

СІЮ, СРСР подав безпосередню 
допомогу народам Європи у виз¬ 
воленні їх від фашист, гніту. 
Воєнні дії було перенесено на тер. 
Німеччини. 2.У 1945 Рад. Армія 
оволоділа Берліном (див. Берлін¬ 
ська операція 1945). 8.У 1945 фа¬ 
шист. Німеччина беззастережно 
капітулювала. 9.У Рад. Армія виз¬ 
волила столицю Чехословаччини 
Прагу. Війна в Європі закінчила¬ 
ся. 9.УIII 1945 СРСР з метою лік¬ 
відації вогнища війни на Далекому 
Сході, якнайшвидщого закінчення 
2-ї світової війни і відповідно до 
союзницьких зобов’язань вступив 
у війну проти Японії (див. Радян¬ 
сько-японська війна 1945). 2.IX 
1945 Японія беззастережно капіту¬ 
лювала. 2-а світова війна закін¬ 
чилася повним розгромом агресо¬ 
рів. 
СРСР здобув у Великій Вітчизн. 
війні перемогу всесвітньо-істор. 
значення, зробив вирішальний 
внесок у розгром фашист. Німеч¬ 
чини і мілітаристської Японії. 
Він не тільки відстояв свою сво¬ 
боду і незалежність, але й відіграв 
вирішальну роль у визволенні на¬ 
родів Європи і Азії від загрози 
фашист, поневолення, врятував 
світову цивілізацію. В результаті 
2-ї світової війни змінилося спів¬ 
відношення сил на міжнар. арені 
на користь соціалізму. Перемога 
Рад. Союзу створила багатьом на¬ 
родам Європи і Азії сприятливі 

умови для того, щоб скинути гніт 
капіталізму і стати на шлях соціа¬ 
лізму. Утворилася світова систе¬ 
ма соціалізму. Зміцнилося міжнар. 
становище Рад. Союзу, посилились 
його міжнар. вплив і авторитет. 
СРСР — один з ініціаторів утво¬ 
рення Організації Об’єднаних На- 
иій (ООН). Україна і Білорусія 
були серед членів — засновників 
ООН. В результаті перемоги у 
Великій Вітчизн. війні СРСР зміц¬ 
нив безпеку своїх кордонів на Зх. 

Складання танків на одному з ураль¬ 
ських заводів під час Великої Віт¬ 
чизняної війни. 

і Сх. Рішенням Потсдамської кон¬ 
ференції 1945 до складу СРСР бу¬ 
ло включено Кенігсберзький округ 
з містом Кенігсбергом (тепер Ка- 
лінінград). За мирним договором 
з Фінляндією СРСР було поверну¬ 
то Печенгську область з портом 
Печенга (Петсамо) на Баренцовому 
м. За рішенням Кримської кон¬ 
ференції 1945 СРСР на Далекому 
Сході було повернуто Пд. Саха¬ 
лін з усіма островами, що приля¬ 
гають до нього, і передано Куриль- 
ські о-ви. Перемога народів Рад. 
Союзу над фашист. Німеччиною і 
її союзниками, зокрема Угорщи¬ 
ною, привела до завершення істор. 
процесу возз’єднання укрались-^ 
кого народу в єдиній Українській 
Радянській державі. 29.VI 1945 у 
Москві було підписано договір 
між СРСР і Чехословаччиною, 
за яким Закарпаття відповідно до 
побажань його населення було 
возз’єднано з Рад. Україною. 
В боях проти військ фашист. Ні¬ 
меччини і мілітаристської Японії 
Рад. Збройні Сили показали 
неперевершене воєнне мистецтво, 
небачені в історії наполегливість, 
витримку, мужність, масовий ге¬ 
роїзм. 11 603 воїнам армії і флоту 
було присвоєно звання Героя Рад. 
Союзу, 104 з них — двічі; понад 
7 млн. чол. нагороджено орденами 
і медалями СРСР. Натхненником 
і організатором усіх перемог рад. 
народу і його Збройних Сил у 
війні була Комуністична партія — 

Переправа бійців 47-ї армії через Дні¬ 
про на Букринський плацдарм. 1943. 
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керівна і спрямовуюча сила ра¬ 
дянського суспільства. 
Після війни перед рад. народом 
постало невідкладне завдання — 
відбудувати зруйноване війною 
нар. г-во. Нім.-фашист, загарбни¬ 
ки завдали країні тяжких втрат. 
Війна згубила понад 20 млн. рад. 
людей. Окупанти повністю або 
частково зруйнували і спалили 
сотні міст, 70 тис. селищ і сіл, зни¬ 
щили 32 тис. пром. підприємств, 
65 тис. км залізничних шляхів, 
зруйнували і пограбували 98 тис. 
колгоспів, 1876 радгоспів і 2890 
МТС. Тільки на Україні нім.- 
фашист. зага|>бники зруйнували 
714 міст і селищ, понад 28 тис. сіл, 
залишивши без житла бл. 10 млн. 
чол., зруйнували 16 тис. пром. 
підприємств, усі колгоспи, радгос¬ 
пи, МТС. Загалом матеріальні 
збитки СРСР становили 2569 
млрд. крб. (в 1. ч. прямих збитків 
679 млрд. крб.) у довоєнних цінах. 
СРСР втратив 30% над. багатства. 
Завдання післявоєнної відбудови і 
дальшого розвитку нар. г-ва були 
визначені в четвертому п'яти¬ 
річному плані відбудови і розвит¬ 
ку нар. г-ва СРСР (1946—50). 
Героїчними трудовими зусиллями 
робітників, селян та інтелігенції ці 
завдання було розв’язано. Г-во 
районів, які зазнали руйнувань 
від окупації, відбудовувалося з 
допомогою всіх народів СРСР. Та¬ 
ку допомогу, зокрема, дістала і 
Україна. Тільки у відбудові Дні- 
прогесу брали участь 120 заводів 
і ф-к усього Рад. Союзу, буді¬ 
вельники 23 національностей, у 
відбудові Донбасу — шахтарі 
Підмосков’я і Кузбасу, у від¬ 
родженні металургії — робітники 
Уралу. В свою чергу, трудя¬ 
щі УРСР допомогли у відбудові 
пром. об’єктів у Молдавії, респуб¬ 
ліках Прибалтики, у створенні ме¬ 
талург. пром-сті в Грузії. Протя¬ 
гом першої повоєнної п’ятирічки 
відроджено, збудовано і введено 
в дію 6200 великих і тисячі дріб¬ 
них пром. підприємств. Пром-сть 
країни на кін. 1948 досягла 
довоєнного рівня. Поряд з від¬ 
родженням пром-сті велика увага 
приділялась індустріалізації ра¬ 
йонів, які недавно ввійшли до 
складу СРСР, зокрема зх.-укр. 
земель. Відбудова сільського гос¬ 
подарства відбувалась у тяжких 
умовах — 1946 країна потерпіла 
від сильної посухи, але на 
поч. 1950 наслідки війни і в цій 
галузі в основному було ліквідова¬ 
но. В 1949—50 в зх. районах Ук¬ 
раїни і Білорусії, в Молдавії, 
ЕстоніТ Латвії і Литві в гострій 
боротьоі проти куркульства було 
здійснено колективізацію с. г. 

Відбудова заводу 43аііоріжсталь>. 
Зстаковлешія кліті слябінга. 1946. 

Велике значення мало освоєння 
цілини, яке стало всенар. спра¬ 
вою. В 1954—55 в цілинних ра¬ 
йонах створено 425 великих зер¬ 
нових радгоспів і значну кількість 
колгоспів. У 1954—57 освоєно бл. 
35 млн. га цілинних і перелогових 
земель у Казахстані, Сибіру, на 
Уралі, в Поволжі, на Пн. Кавказі. 
Заг. обсяг пром. продукції 1957 
порівняно з 1913 збільшився в 
33 рази. Зміцнилися колгоспи і 
радгоспи, поліпшилось матеріаль¬ 
не становище трудящих. Почала 
здійснюватися широка програма 
житл. буд-ва в місті і на селі. Гран¬ 
діозними були досягнення рад. 
науки. 4.x 1957 в СРСР запущено 
в космос перший штучний супут¬ 
ник Землі. 12.IV 1961 здійснено 
політ першого в світі космічного 
корабля сВосток», пілотованого 
рад. громадянином Ю. О. Гагарі- 
ним. 
СРСР, кровно заінтересований у 
встановленні і зміцненні миру на 
землі, послідовно і неухильно про¬ 
водить ленінську зовн. політику 
гарантування безпеки народів, 
зменшення напруженості в між- 
нар. відносинах, принцип мирного 
співіснування держав з різним су¬ 
спільним ладом. 
Імперіалістичний табір, очолюва¬ 
ний реакційними колами СІЛА, 
відразу ж після 2-ї світової війни 
став на шлях політики <з позиції 
сипи* щодо СРСР та інших со¬ 
ціалістичних країн (див. ^Холод¬ 
на війнам). СПІА створили в різ¬ 
них районах планети сотні вій¬ 
ськових баз, спрямованих проти 
СРСР та ін. соціалістичних країн. 
У 1949 СІЛА організували агресив¬ 
ний воєнний блок — Орг-цію Пн.- 
атлантичного договору (Я 4 ТО). 
Цей курс імперіалізму змушує 
КПРС і Рад. д-ву постійно зміц¬ 
нювати обороноздатність країни. 
Зважаючи на зростання воєнної 
небезпеки, (ІРСР і ряд європ. со¬ 
ціалістичних країн уклали Варшав¬ 
ський договір 1955 про дружбу, 
співробітництво і взаємну допомогу 
з метою захистити соціалістичні 
завоювання, гарантувати мир і 
безпеку в світі (див. також Ор¬ 
ганізація Варшавського Договору), 
В 1967 партія підбила підсум¬ 
ки великих істор. перемог рад. 
народу за 50 років. Країна пере¬ 
творилася на високорозвинуту со- 
ціалістичн>г д-ву з могутньою 
пром-стю і великим механізова¬ 
ним с. г. У 1967 було вироблено 
продукції пром-сті в 73 рази біль¬ 
ше, ніж 1913, а продукції с. г.— 
в З рази. 
Двадцять четвертий з*ізд КПРС 
(1971), підбиваючи підсумки екон. 
розвитку країни, констатував, що 
тільки за один 1970 пром. продук¬ 
ції було випущено приблизно 
в 2 рази більше, ніж за всі довоєнні 
п’ятирічки (1929—40). У 60—на 
поч. 70-х рр. СРСР зробив великий 
крок уперед у створенні матеріаль- 
по-тех. бази комунізму. XXIV 
з’їзд КПРС виробив Програму 
миру, спрямовану на відвернення 
термоядерної війни, корінний по¬ 
ворот до розрядки міжнародної 
напруженості в світі. 
Двадцять п*ятий зЧзд КПРС 
(1976) конкретизував і розвинув 
принципові настанови економіч¬ 
ної політики партії в умовах 

розвинутого соціалістичного су¬ 
спільства. Виконуючи рішення 
з’їзду, КПРС і Рад. д-ва зосере¬ 
дили свої зусилля на корінних пи¬ 
таннях органічного поєднання на¬ 
ук.-тех. революції з перевагами 
соціалістичної системи г-ва, на 
підвищенні ефективності с)гсп. ви¬ 
робництва, вдосконаленні екон. 
відносин у рад. суспільстві, по¬ 
ліпшенні планування, системи уп¬ 
равління нар. г-вом, підвишенні 
його наук, рівня. 

СРСР 

і'ад. народ успішно здійснив зав¬ 
дання дев’ятої (1971—75) і деся¬ 
тої (1976—80) п’ятирічок (див. 
П'ятирічні плани розвитку на¬ 
родного господарства СРСР). Од¬ 
нією з найважливіших подій політ, 
історії Рад. д-ви стало прийняття 
1977 нової Конституції СРСР — 
конституції розвинутого соціалі¬ 
стичного суспільства. 
У листопаді 1977 радянський на¬ 
род урочисто відзначив 60-річчя 
Великого Жовтня. За десятиріччя, 
порівняно з 1967, економічний 
потенціал країни практично зріс 
у два рази. 70-і рр. позначені 
дальшою розрядкою міжнар. на¬ 
пруженості. 
23.11—З.ІІІ 1981 відбувся Двад¬ 
цять шостий з'їзд КПРС (див. 
т. 12, Додаток). З’їзд одностайно 
цілком і повністю схвалив ленін¬ 
ський курс і практичну діяль¬ 
ність ЦК КПРС, затвердив Ос¬ 
новні напрями економічного і со¬ 
ціального розвитку СРСР на 1981 
—1985 роки і на період до 1990 
року. 
Зрбсла екон. мо^тність Рад. краї¬ 
ни дала можливість партії і уряду 
провести великі соціальні заходи, 
зокрема, в галузі підвишення за¬ 
робітної плати різним категоріям 
робітників, пенсійного забезпечен¬ 
ня, житл. будівництва. 
Вирішальний внесок в успіхи Рад. 
д-ви зробив робітн. клас, який 

Парад Перемога 
24 червня 1945 на Крас¬ 
ній площі ^ в Москві^ 
Фашистські прапори, 
кинуті до підніжжя 
Мавзолею В. І. Леніна. 

Демонстрація на Крас¬ 
ній площі в Москві 
на відзначення 300-річ- 
чя возз’єднання Украї¬ 
ни з Росією. ЗО травня 
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СРСР 

З'їзди ІСПРС 

І з’їзд РСДРП — 
1-3 (13-15). III 1898, 
Мінськ 
її з’їзд РСДРП — 
17(30).УІІ —10(23).УІІІ 
1903, Брюссель — Лон¬ 
дон 
III з’їзд РСДРП — 
12-27.ІУ(25.ІУ- Ю.У) 
1905, Лондон 
ІУ з’їзд РСДРП — 
10—25.ІУ (23. ІУ — 
1906, Стокгольм 

8.У) 

V з’їзд РСДРП — 
ЗО.ІУ — 19.У (13.У — 
1.УІ) 1907, Лондон 
VI з’їзд РСДРП (б) - 
26.УІІ -З.УПІ(8- 
Іб.УІП) 1917, Петроград 
УІІ з’їзд РКП (б) — 
€—8.111 1918, Петроград 
УІІІ з’їзд РКП (б) - 
18—23.ІІІ 1919, Москва 
IX з’їзд РКП (б) — 
29ЛІІ -5.ІУ 1920. 
Москва 
X з’їзд РКП (б) - 
в—Іб.ІГІ 1921, Москва 
XI з’їзд РКП (б) — 
27.ПІ — 2.ІУ 1922. 
Москва 
ХП з’їзд РКП (б) - 
17— 25.ІУ 1923, Москва 
XIII з’їзд РКП (б) — 
23—31.У 1924, Москва 
XIV з’їзд ВКП (б) — 
18— 31.ХП 1925, Москва 
XV з’їзд ВКП (б) — 
2 — 19.ХІІ 1927, 
Москва 
ХУІ з’їзд ВКП (б) - 
26.УІ - 13.УІІ 1930, 
Москва 
ХУП з’ їзд ВКП (б) - 
2бЛ — 10.11 1934, 
Москва 
XVIII з’їзд ВКП (б) — 
10-21. III 1939, Москва 
XIX з’їзд КПРС — 
5—14.x 1952, Москва 
XX з’їзд КПРС — 
14-25. II 1956. Москва 
XXI з’їзд КПРС - 
27.1 —5.II 1959, Москва 
XXII з’їзд КПРС - 
17—31.x 1961, Москва 
XXIII з’їзд КПРС - 
29.ПІ - 8.ІУ 1966, 
Москва 
ХХІУ з’їзд КПРС - 
ЗО.ПІ — 9.ІУ 1971. 
Москва 
ХХУ з’їзд КПРС - 
М.ІІ — 5. ПІ 1976, 
Москва 
ХХУ І з’ їзд КПРС - 
23.11—З.ПІ 1981, 
Москва 

І980 становив 78,8 млн. чол., 
тобто дві третини всього зайнятого 
населення. Широка програма даль¬ 
шого піднесення матеріального і 
культур, рівня життя народу на¬ 
мічається одинадцятим п’ятиріч¬ 
ним планом. Неухильно зміцню¬ 
ється дружба всіх народів країни. 
Під керівництвом Комуністичної 
партії здійснюється поступове, де¬ 
далі повніше зближення соціалі¬ 
стичних націй і народностей Рад. 
Союзу. За роки соціалістичного 
будівництва в СРСР виникла но¬ 
ва соціальна та інтернац. істор. 
спільність — радянський народ. 
Новими успіхами в усіх сферах 
сусп. життя зустріли рад. люди 
60-у річницю утворення Союзу 
РСР, що стало новим свідченням 
торжества ленінської нац. політи¬ 
ки КПРС, істор. досягнень соціа¬ 
лізму. Стрижневим напрямом 
зовнішньополіт. діяльності КПРС 
і Рад. д-ви була і залишається 
послідовна боротьба за мир, проти 
агресивної політики імперіалізму, 
розпалюваної ним гонки озброєнь, 
яка несе народам загрозу ядерної 
катастрофи. Програма миру для 
80-х рр., висунута XXVI з’їздом 
КПР(І, вказує реалістичні, конст¬ 
руктивні шляхи ослаблення загро¬ 
зи війни, поглиблення розрядки, 
розвитку широкого співробітництва 
д-в з різним сусп. ладом. 
Рад. народ по праву пишається сво¬ 
їми досягненнями, тією революц. 
істор. місією, яку з честю виконує 
Рад. країна, що йде в перших 
рядах борців за мир, незалежність, 
свободу і щастя народів. Трудящі 
всіх націй і народностей Рад. Сою¬ 
зу впевнено йдуть до спільної ме¬ 
ти — комунізму. Див. також роз¬ 
діл Історія у статтях про союз¬ 
ні та авт. республіки. 

Літ.: К. Маркс, Ф. Знгельс и револю- 
ционная Россия. М., 1967; Листуван¬ 
ня К. Маркса і Ф. Енгельса з росій¬ 
ськими політичними діячами. К., 1953; 
Ленін В. І. Повне зібрання творів, 
т. 1—55. К., 1969-78; Ленинский 
сборник, т. 1—39. М.—Л., 1924—80; 
50 років утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. М., 1973: 
Про бО-у річницю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Постанова 
ЦК КПРС від 31 січня 1977 року. К., 
1977; Про бО-у річницю утворення Со¬ 
юзу Радянських Соціалістичних Рес¬ 
публік. Постанова ЦК КПРС від 19 
лютого 1982 року. К., 1982; Андропов 
Ю В Шістдесят років СРСР. К., 1983; 
Декрети Советской в ласти, т. 1 — 10. 
М., 1957—80; Образование СССР. 
Сборник документов. 1917 —1924. М.— 
Л., 1949; Братское содружество наро- 
дов СССР. 1922 —1936 гт. Сборник 
документов и материалов. М., 1964; 
Документи внешней политики СССР, 
т. 1-21. М., 1957-77; Сборник 
документов и материалов по исто- 
рии СССР советского периода (1917 — 
1958 гг.). М., 1966; Воссоединенпе Ук¬ 
райни с Россией. Документи и мате- 
риальї, т. 1—3. М., 1954; История 
СССР. С древнейших Бремен до наших 
днсй, в 2 сериях, 12-ти т., т. 1 — 11. 
М., 1966—80; Очерки истории СССР 
[т. 1—91. М., 1953—58; Краткая исто 
рия СССР, ч. 1 — 2. Л., 1972; Історія 
Української РСР, т. 1—8. К., 1977 — 
79; История Великой Октябрьской со 
циалистической революции. М., 1967; 
Минц И. И. История Великого Октяб- 
ря, т. 1 — 3. М., 1977 — 79; История 
внешней политики СССР, ч. 1—2. 
1917 — 1970 гг. М., 1966—71; История 
гражданской войньї в СССР, т. 1 — 5. 
М., 1937—60; История Великой Оте- 
чественной войни Советского Союза, 
т. 1—6. М., 1960—65: СССР в Великой 

Отечественной войне. 1941 — 1945. 
Краткая хроника. М., 1970; СССР и 
проблеми межгосударственного сот- 
рудничества. М., 1980; Историография 
истории СССР с древнейших Бремен 
до ^ликой Октябрьской социалисти- 
ческой революции. М., 1961; История 
СССР. Аннотированний перечень 
русских библиографий, изданних до 
1965 г. М., 1966. 

М. І. Кузнецов, В. Л. Зуц. 

VI. Комуністична партія Радян¬ 
ського Союзу. 

Комуністична партія Радянського 
Союзу (КПРС) — керівна і спря¬ 
мовуюча сила рад. суспільства, 
ядро його політ, системи, держ. 
і громад, орг-цій, політ, вождь ро- 
бітн. класу, всього рад. народу, 
його випробуваний авангард. Ство¬ 
рена на ленінських ідейних, політ, 
і орг. принципах. Теор. основою 
КПРС є марксизм-ленінізм. Вона 
визначає ген. перспективу розвит¬ 
ку суспільства, лінію внутр. і зовн. 
політики країни, надає планомір¬ 
ного, науково обгрунтованого ха¬ 
рактеру боротьбі рад. народу за 
побудову комунізму. КПРС — не¬ 
від’ємна складова частина і бойо¬ 
вий загін міжнар. комуністичного 
і робітничого руху. В 1898 відбувся 
Перший з'їзд РСДРП, який про¬ 
голосив заснування Рос. с.-д. ро- 
бітн. партії (РСДРП). Але прак¬ 
тично процес об’єднання революц. 
марксист, орг-цій завершився на 
Другому з'їзді РСДРП (1903), на 
якому було створено першу в істо¬ 
рії людства партію нового типу — 
більшовицьку партію.««Більшовизм, 
— писав В. І. Ленін,— існує, як 
течія політичної думки і як полі¬ 
тична партія, з 1903 року» (Повне 
зібр. тв., т. 41, с. 6). З квітня 1917 
партія називалася Рос. с.-д. пгт- 
тією (більшовиків) — РСДРП(б). 
УІІ з’їзд партії (1918) переймену¬ 
вав її на Російську Комуністичну 
партію (більшовиків) — РКП(б). 
Мотивуючи перейменування партії 
на Комуністичну, В. І. Ленін у до¬ 
повіді на з’їзді вказував, що ««почи¬ 
наючи соціалістичні перетворення, 
ми повинні ясно поставити перед 
собою мету, до якої ці перетворен¬ 
ня, кінець кінцем, спрямовані, 
а саме мету створення комуністич¬ 
ного суспільства» (Повне зібр. 
тв., т. 36, с. 42). У зв’язку з утво¬ 
ренням Союзу РСР XIV з’їзд 
РКП(б) (1925) перейменував її на 
Всесоюзну Комуністичну партію 
(більшовиків) — ВКП(б). На XIX 
з’їзді (1952) ВКП(б) перейменова¬ 
но на Комуністичну партію Радян¬ 
ського Союзу (КПРС). 
Керуючись марксистсько-ленінсь¬ 
ким вченням, творчо його розви- 

Члени загону «Донбасі^ перед від’їз¬ 
дом на будівництво БАМу. Донецьк. 
Жовтень 1974. 

ваючи і збагачуючи, КПРС на 
кожному істор. етапі визначала 
чергові й перспективні завдання в 
своїх Програмах. Першу Програ¬ 
му партії було прийнято 1903 на 
П з’їзді РСДРП. Ця Програма ви¬ 
значала кінцеву мету робітн. руху 
— побудову комунізму; осн. зав¬ 
дання — здійснення соціалістич¬ 
ної революції і встановлення дик¬ 
татури пролетаріату. Найближ¬ 
чим завданням Програма проголо¬ 
сила повалення самодержавства і 
завоювання демократичних свобод. 
Майже півтора десятиліття героїч¬ 
ної боротьби і праці потоібно було 
партії більшовиків, щоб виконати 
першу Програму. Другу Програму 
партії — програму побудови со¬ 
ціалістичного суспільства було 
прийнято 1919 на Восьмому з'їзді 
РКЩб). Як і перша, вона була 
повністю виконана рад. народом, 
керованим Комуністичною партією. 
Третю Програму прийнято 1961 на 
Двадцять другому з'їзді КПРС 
(див. Програма Комуністичної 
партії Радянського Союзу). Орг. 
основи КПРС втілено в Статуті 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу. Пройдений ленінською пар¬ 
тією шлях не має собі рівних, вона 
нагромадила величезний досвід 
керівництва істор. творчістю ро¬ 
бітн. класу і широких нар. мас., 
непримиренної боротьби з будь- 
якими проявами опортунізму і 
бурж. ідеології. 
Перемога Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції, яка відкрила но¬ 
ву еру в історії людства, ство¬ 
рення Союзу Р(ІР; побудова впер¬ 
ше в історії основ соціалізму; 
істор. перемога рад. народу, його 
Збройних Сил у Великій Вітчизн. 
війні 1941—45; побудова першого 
в світі суспільства розвинутого со¬ 
ціалізму, створення загальнонар. 
д-ви, виникнення нової істор. спіль¬ 
ності людей — рад. народу, роз¬ 
виток соціалістич. способу життя 
— такі осн. віхи і здобутки рево¬ 
люц. перетворюючої діяльності 
партії після перемоги Великого 
Жовтня. Спираючись на ленінську 
теор. спадщину, на набутий дос¬ 
від, партія зробила висновок, що в 
нашій країні побудовано розвину¬ 
тий соціалізм, який є закономірним 
і тривалим етапом в становленні ко¬ 
муністичної формації. Основний 
зміст діяльності партії і народу 
в сучасних умовах полягає в удо¬ 
сконаленні розвинутого соціаліз¬ 
му, в міру чого відбуватиметься 
поступовий перехід до комунізму. 
Завдання на одинадцяту п’ятиріч¬ 
ку і 80-і роки в цілому визначив 
Двадцять шостий з'їзд КПРС 
(див. т. 12, Додаток). Рішення з’їз¬ 
ду — визначний вклад у творчий 
розвиток марксизму-ленінізму, в 
ленінське вчення про партію, в 
зміцнення непорушної єдності пар¬ 
тії і народу. З’їзд прийняв постано¬ 
ву ««Про підготовку нової редакції 
Програми КПРС». Програма миру 
на 80-і роки, прийнята на XXVI 
з’їзді КПРС, вказує реальний шлях 
врятування людства від загрози 
ядерної катастрофи. Партія і 
народ спрямовують свої зусилля 
на здійснення поставлених з’їздом 
завдань, на максимальну реаліза¬ 
цію величезних можливостей, які 
криються в суспільстві зрілого 
соціалізму для забезпечення даль- 
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шого підвищення добробуту рад. 
людей. 
Нові величні завдання перед кому¬ 
ністами і всіма трудящими постав¬ 
лено в рішеннях Травневого пле¬ 
нуму ЦК КПРС 1982, який прий¬ 
няв Продовольчу програму СРСР, 
Листопадового плензччу ЦК КПРС 
1982, в доповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС Ю. В. Андро- 
пова «Шістдесят років СРСР», в 
ін. документах партії. По достоїн¬ 
ству оцінюючи досягнуте, партія 
бачить і недоліки в розвитку нар. 
г-ва, мобілізує трудящих на усу¬ 
нення їх, вимагає ще більщої ор¬ 
ганізованості в усіх ланках нар. 
г-ва. Під керівництвом КПРС пра¬ 
цює ВЛКСМ. КПРС, яка (1983) 
налічує 18 118 тис. комуністів, 
об’єднаних у 426 тис. первин¬ 
них парт, організацій, має най- 
глибщі корені в усіх класах і 
прощарках нашого суспільства. 
В умовах розвинутого соціаліз¬ 
му вона не втратила свого кла¬ 
сового характеру. В її складі 
дві третини становлять робітники 
і колгоспники, решту — представ¬ 
ники технічної, наукової, худож. 
інтелігенції, працівники освіти, 
охорони здоров’я, культури, апа¬ 
рату управління і військовослуж¬ 
бовці. КПРС — живе втілення про- 
лет. інтернаціоналізму, дружби 
народів нашої країни, об’єднує 
представників понад 100 націо¬ 
нальностей. На 1.1 1982 мережа 
місц. парт, органів включала 14 
ЦК компартій союзних республік, 6 
крайкомів, 150 обкомів, 2 міськко¬ 
ми (Моск. і Київ.), прирівнені до 
обкомів, 10 окружкомів, 874 міськ¬ 
коми, 631 міський райком, 2855 
сільс. райкомів. Верховним орга¬ 
ном партії є з’їзд КПРС, який оби¬ 
рає Центральний Комітет (ЦК) 
і Центральну ревізійну комісію. 
ЦК обирає Політбюро і Секретарі¬ 
ат. Відбулося 26 з’їздів КПРС. 
Члени Політбюро ЦК КПРС (на 
лютий 1983): Ю. В. Андропов, Г. А. 
Алієв, М. С. Горбачов, В. В. Гри- 
шин, А. А. Громико, Д. А. Кунаєв, 
А. Я. Пельше, Г. В. Романов, 
М. О. Тихонов, Д. Ф. Устинов, 
К. У. Черненко, В. В. Щерби- 
цький. Кандидати в члени Політбю¬ 
ро ЦК: П. Н. Демичев, В. І. 
Долгих, В. В. Кузнецов, Б. М. 
Пономарьов, Ш. Р. Рашидов, 
М. С. Соломенцев, Е. А. Шевард- 
надзе. Секретарі ЦК КПРС: Ю. В. 
Андропов — Генеральний секре¬ 
тар ЦК (з листопада 1982), М. С. 
Горбачов, К. У. Черненко, В. І. 
Долгих, Б. М. Пономарьов, М. В. 
Зимянін, І. В. Капітонов, К. В. 
Русаков, М. І. Рижков. Голова 
Комітету парт, контролю при 
ЦК КПРС — А. Я. Пельше. Голо¬ 
ва Центральної ревізійної комі¬ 
сії — Г. Ф. Сизов. Друк, орга¬ 
ни ЦК КПРС: ЦО — газета 
<іПравда>, теор. і політ. — жур¬ 
нал ^Коммунист^. Газети ЦК 
КПРС: «Советская Россия», «Со- 
циалистическая индустрия», «Сель- 
ская жизнь», «Советская культу¬ 
ра», «Зкономическая газета». Жур¬ 
нали ЦК КПРС: «Партийная 
жизнь», «Политическое самообразо- 
вание», «Агитатор». Вищою наук, 
установою партії є Інститут 
марксизму-ленінізму при ЦК 
КПРС, вищим партійним нав¬ 
чальним закладом — Академія 

сусп. наук при ЦК КПРС. Див. 
також ст. Комуністична партія 
Радянського Союзу у т. 5, с. 333. 
Літ.: Історія Комуністичної партії 
Радянського Союзу, т. 1—5. К., 
1965—74; История Коммунистической 
партии Советского Союза. М.. 1982; 
КПСС. Справочник. М., 1982. 

В. /. Юрчук. 

VII. Професійні спілки СРСР. 

Професійні спілки СРСР — не¬ 
від’ємна частина рад. політ, си¬ 
стеми, найбільщ масова громадська 
орг-ція трудящих, яка об’єднує 
на добровільних засадах робітни¬ 
ків і службовців усіх галузей нар. 
г-ва, колгоспників і учнівську мо¬ 
лодь, без розрізнення раси, націо¬ 
нальності, статі та релігійних пе¬ 
реконань. На 1.1 1982 профспілки 
СРСР об’єднували в своїх рядах 
130 млн. чол., або 98,6% всіх тру¬ 
дящих. Конституція СРСР надає 
трудящим право об’єднання в 
профспілки, визначає місце проф¬ 
спілок у політ, системі рад. су¬ 
спільства, забезпечує їхні права. 
Профспілки було створено під ке¬ 
рівництвом революц. партії робітн. 
класу в період революції 1905— 
07 в Росії. З самого початку 
організації їх більщовицька пар¬ 
тія вела боротьбу з дрібнобурж. 
партіями за керівництво профспіл¬ 
ками, проти реформістських і 
анархо-синдикалістських тенден¬ 
цій у профспілковому русі. Під 
керівництвом партії профспілки 
брали активну участь у боротьбі 
проти царизму і капіталістів. Піс¬ 
ля перемоги Лютневої революції 
1917 на підприємствах створюва¬ 
лися фабрично-заводські комітети 
(фабзавкоми), які відіграли вели¬ 
ку роль у здійсненні робітничо¬ 
го контролю над виробництвом і 
розподілом продуктів, у підготов¬ 
ці і здійсненні соціалістичної ре¬ 
волюції. Після перемоги Велико¬ 
го Жовтня роль і завдання проф¬ 
спілок докорінно змінилися, з на¬ 

півлегальних орг-цій пригнобле¬ 
ного і експлуатованого класу вони 
перетворилися на масові громад, 
об’єднання пролетаріату, який 
став пануючим класом. Між Рад. 
д-вою і профспілками склалися 
відносини тісної співдружності і 
взаємної підтримки. Ці відносини 
базуються на єдності класової 
основи й спільності мети, яка поля¬ 
гає в перебудові суспільства на 
соціалістичних і комуністичних за¬ 
садах. У перщі роки Рад. влади 
профспілки відіграли важливу 
роль у створенні нового держ. апа¬ 
рату, організації робітн. контро¬ 
лю, націоналізації пром-сті, поліп- 
щенні умов праці і побуту трудя¬ 
щих. Будучи, за визначенням 
В. І. Леніна, орг-цієювиховною, орг- 
цією залучення, навчання, щколою 
управління, щколою господарюван¬ 
ня, щколою комунізму (див. Пов¬ 
не зібр. тв., т. 42, с. 196), профспіл¬ 
ки СРСР на всіх етапах будів¬ 
ництва соціалізму і комунізму 
відігравали і відіграють важливу 
роль у розв’язанні політ, і екон. 
завдань, у залученні широких мас 
трудящих до управління вироб¬ 
ництвом та ін. справами суспільст¬ 
ва. В роки довоєн. п’ятирічок вони 
сприяли зростанню творчої актив¬ 
ності трудящих у здійсненні со¬ 
ціалістичної індустріалізації краї¬ 
ни, колективізації с. г., культур, 
революції. В період Великої Віт- 
чизн. війни діяльність профспілок 
була спрямована на перебудову 
г-ва, мобілізацію трудівників ти¬ 
лу на героїчну працю в ім’я пе¬ 
ремоги. В умовах розвинутого со¬ 
ціалізму зростає роль профспілок 
у мобілізації трудящих на розв’я¬ 
зання екон. завдань, поставлених 
партією, в розвитку комуністич¬ 
них сусп. відносин, вихованні 
нової людини. Орг. і виховна робо¬ 
та профспілок спрямовується на 
розвиток творчої ініціативи і тру¬ 
дової активності трудящих, на роз¬ 
гортання соціалістичного змаган- 

СРСР 

Спільне урочисте засі¬ 
дання ЦК КПРС, Вер¬ 
ховної Ради СРСР і 
Верховної Ради 
РРФСР. присвячене 
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СРСР 

З'їзди профспілок 
СРСР 
1- й Всеросійський — 

7-14 (20-27).! 1918 

2- й Всеросійський — 
16— 25.1 1919 

3- й Всеросійський — 
б—13. IV 1920 

4- й Всеросійський — 
17— 25.У 1921 

5- й Всеросійський — 
17—22. IX 1922 

6- й Всесоюзний — 
11-18.XI 1924 

7 “й Всесоюзний — 
6— 18. XII 1926 

8- й Всесоюзний — 
10-24.XII 1928 

9- й Всесоюзний — 
20 — 29. IV 1932 

10- й Всесоюзний — 
19—27. IV 1949 

11- й Всесоюзний — 
7- 15.VI 1954 

12- й - 23-27. III 1959 

13- й — 28.x — 2. XI 1963 

14- й -27.ІІ-4.ІІІ 1968 

15- й - 20-24. III 1972 

16- й - 21-25. III 1977 
17- й - 16-20.111 1982 

ня за успішне виконання нар.- 
госп. планів, на поліпшення умов 
праці, побуту і відпочинку, ко¬ 
муністичне виховання трудящих. 
У 1981 в соціалістичному змаганні 
брали участь 109,4 млн. чол., 
70,3 млн. чол. брали участь у ру¬ 
сі за комуністичне ставлення до 
праці. Значно зросла роль проф¬ 
спілок у житті рад. суспільства, 
кожного трудового колективу. їм 
надано широкі права і повнова¬ 
ження, які закріплено в законодав¬ 
чих актах. Профспілки беруть 
участь у розробці і реалізації нар.- 
госп. планів, у розподілі матері¬ 
альних і фінанс. ресурсів під¬ 
приємств, у розв’язанні питань 
поліпшення умов праці, заробіт¬ 
ної плати, використання сусп. фон¬ 
дів споживання. Профспілки 
співробітничають з держ. орга¬ 
нами у розв’язанні всіх соціально- 
побутових питань. 
Рад. профспілки проводять актив¬ 
ну політику, спрямовану на роз¬ 
виток дружніх зв’язків і контактів 
з профспілками зарубіжних країн. 
Рад. профспілки 1982 підтримува¬ 
ли зв’язки з профспілками 145 
країн світу. Профспілки СРСР 
є членом Всесвітньої федерації 
профспілок, входять у Міжнарод¬ 
ні об’єднання галузевих профспі¬ 
лок, беруть участь у діяльності 
Міжнародної організації праці. 
Свою діяльність профспілки здійс¬ 
нюють відповідно до Статуту 
професійних спілок СРСР. Керів; 
ними принципами орг. побудови і 
діяльності рад. профспілок є прин¬ 
цип демократичного централізму 
і виробничий. Огнова профспілок- 
первинна профспілкова орг-ція. 
Профспілки мають свої центр, і 
місц. органи. Найвищим органом 
профспілок СРСР є з’їзд профес. 
спілок, а між з’їздами — Всесо¬ 
юзна Центральна Рада профе¬ 
сійних спілок (ВЦРПС). Голова 
ВЦРПС — С. О. Шалаєв (з 1982). 
Відбулося 17 з’їздів профспілок 
СРСР. В 1982 в країні оуло 32 
центральних комітети профспілок. 
(Основу профспілок становлять 
750 тис. первинних орг-цій і по¬ 
над З млн. профгруп (1982). Проф¬ 
спілки самостійно або разом з 
м-вами і відомствами видають 10 
газет і 26 сусп.-політ, і масово- 
виробничих журналів (на 1982). 
Центр, друк, орган профспілок — 
газ. <Труд^. Профспілки мають 
своє вид-во — Профвидав. При 
ВЦРПС працює Вища школа проф¬ 
спілкового руху. Профспілки 
СРСР нагороджено двома ордена¬ 
ми Леніна (1957, 1972) і орденом 
Жовтневої Революції (1977). Див. 
також ст. Професійні спілки СРСР 
ут. 9, с. 161. Ю. В. Бабко. 

VIII. Всесоюзна Ленінська Кому¬ 
ністична Спілка Молоді. 
Всесоюзна Ленінська Комуністич¬ 
на Спілка Молоді (ВЛКСМ) — са¬ 
модіяльна сусп. орг-ція, яка об’єд¬ 
нує в своїх лавах широкі маси пе¬ 
редової рад. молоді. Комсомол — 
активний помічник і резерв КПРС, 
працює під її керівництвом. Гол. 
завдання ВЛКСМ — виховувати 
на ідеях марксизму-ленінізму пе¬ 
реконаних, свідомих, всебічно роз¬ 
винених, працелюбних молодих 
будівників комунізму. Священний 
обов’язок комсомолу — готувати 

молодь до захисту соціалістичної 
Вітчизни. ВЛКСМ виховує юна¬ 
ків і дівчат у дусі соціалістичного 
патріотизму, пролет. інтернаціона¬ 
лізму, дружби молоді всіх країн, 
сприяє розвиткові і зміцненню 
зв’язків з братніми спілками мо¬ 
лоді, поширенню міжнар. демокра¬ 
тичного молодіжного руху. Рос. ко¬ 
муністична спілка молоді (РКСМ) 
створена 29.x 1918. В 1924 ком¬ 
сомолу було присвоєно ім’я 
В. І. Леніна—Російська Ленінсь¬ 
ка Комуністична Спілка Молоді 
(РЛКСМ). У зв’язку з утворенням 
Союзу Р(ЗР (1922) комсомол 1926 
перейменовано на Всесоюзну Ле¬ 
нінську Комуністичну Спілку Мо¬ 
лоді (ВЛКСМ). ВЛКСМ — орга¬ 
нізаційно самостійна орг-ція, має 
Статут, центр, і місц. керівні орга¬ 
ни. Первинні комсомольські орг-ції 
створюються на підприємствах, 
у колгоспах, радгоспах, навч. за¬ 
кладах, установах і військ, части¬ 
нах. На 1.1 1982 ВЛКСМ налі¬ 
чувала 41,4 млн. чол., об’єднаних 
у 445 тис. первинних організа¬ 
цій. Під керівництвом партії 
комсомол пройшов славний шлях. 
У роки громадян, війни та іноз. 
воєн, інтервенції комсомольці би¬ 
лися на фронтах, у партиз. заго¬ 
нах, діяли в підпільних орг-ціях 
у тилу ворога. В роки мирного 
соціалістичного будівництва ком¬ 
сомол спрямував свої зусилля на 
відбудову зруйнованого в роки 
війни нар. г-ва, зробив великий 
внесок у втілення в життя ленін¬ 
ського плану побудови соціалізму 
в СРСР, брав активну участь у 
здійсненні індустріалізації краї¬ 
ни, колективізації с. г., культур, 
революції, виступив застрільником 
соціалістичного змагання, був ак¬ 
тивним учасником найважливіших 
будов довоєнних п’ятирічок. Ком¬ 
сомол узяв шефство над Військ.- 
Мор. Флотом (з 1922) і Військ.- 
Повітр. Силами (з 1931). 
З початком Великої Вітчизн. вій¬ 
ни молодь піднялася на бсюотьбу 
проти нім.-фашист, загарбників. 
Юнаки і дівчата вступали в ряди 
нар. ополчення, винищувальні ба¬ 
тальйони, партизанські загони, са¬ 
мовіддано працювали на з-дах і 
в колгоспах у рад. тилу. Під час 
війни звання Героя Рад. Союзу бу¬ 
ло присвоєно 7 тис. членів ВЛКСМ 
та вихованців комсомолу (з них 
60 — двічі Героїв Рад. Союзу), по¬ 
над 3,5 млн. комсомольців і моло¬ 
дих патріотів нагороджено орде¬ 
нами і медалями. Комсомол брав 
активну участь у відбудові зруй¬ 
нованого в роки війни нар. г-ва, 
в освоєнні цілинних і перелогових 
земель, у новобудовах післявоєн. 
п’ятирічок. 
ВЛКСМ активно пропагує ідеї 
марксизму-ленінізі^, виховує мо¬ 
лодь на революц., бойових, трудо¬ 
вих традиціях партії, рад. народу. 
Великого поширення набули -«Ле¬ 
нінські уроки», -«Ленінські залі¬ 
ки» — комплексні форми ідейно- 
політ., трудового і морального ви¬ 
ховання. ВЛКСМ залучає молодь 
до роботи по прискоренню наук.- 
тех. прогресу, до боротьби за під¬ 
вищення продуктивності та якості 
праці, за економію й ощадливість, 
за здійснення аграрної політики 
КПРС, до реалізації Продовольчої 
програми СРСР. Комсомол висту¬ 

пив зачинателем р>[ху колективів 
і ударників комуністичної праці. 
Він шефствує над спорудженням 
найважливіших народногосподар¬ 
ських об’єктів (у 1982 шефству¬ 
вав над 135 всесоюзними удар¬ 
ними будовами, над бл. 4 тис. 
респ., крайових і обл. ударних 
будов). ВЛКСМ бере участь в уп¬ 
равлінні Рад. д-вою. До складу 
місцевих Рад нар. депутатів (на 
1982) обрано бл. 500 тис. комсо¬ 
мольців, понад 2 млн.— у керівні 
органи профспілкових та ін. гро¬ 
мад. орг-цій, 9,5 млн. комсомольців 
працюють на виборній комсомоль¬ 
ській роботі. В рядах комсомолу — 
1,5 млн. молодих комуністів. Вели¬ 
ку >гвагу приділяє ВЛКСМ підго¬ 
товці та перепідготовці комсомоль¬ 
ських кадрів і активу в зональ¬ 
них, респ. і обл. комсомольських 
школах. Працює Вища комсомоль¬ 
ська школа при ЦК ВЛКСМ. За 
дорученням партії ВЛКСМ керує 
повсякденною діяльністю Всесо¬ 
юзної піонерської організації імені 
В. І. Леніна. В 1982 ВЛКСМ ви¬ 
давав 247 молодіжних, піонерсь¬ 
ких, дит. газет і журналів. Центр, 
друк, органи ВЛКСМ: газ. «Яол- 
сомольская правдаь, журн. «Мо- 
лодой коммунист». ВЛКСМ — 
один з активних загонів міжнар. 
комуністичного і демократичного 
молодіжного руху, з 1956 діє Ко¬ 
мітет молодіжних орг-цій СРСР 
(КМО СРСР), з 1958 — Бюро між¬ 
нар. молодіжного туризму «Супут¬ 
ник». ВЛКСМ і КМО активно пра¬ 
цюють у масових міжнар. орг-ці¬ 
ях — Всесвітній федерації демо¬ 
кратичної молоді і Міжнародно¬ 
му союзі студентів. Найвищим ор¬ 
ганом комсомолу є з’їзд ВЛКСМ, 
а між з’їздами — ЦК ВЛКСМ. 
Відбулося 19 з’їздів. За великі 
заслуги перед Рад. д-вою ВЛКСМ 
нагороджено орденами Червоного 
Прапора (1928), Трудового Черво¬ 
ного Пі>апора (1931), трьома орде¬ 
нами Леніна (1945, 1948, 1956), сю- 
деном Жовтневої Революції (1968). 
Перший секретар ЦК ВЛКСМ — 
В. М. Мішин (з 1982). Див. також 
ст. Всесоюзна Ленінська Комуні¬ 
стична Спілка Молоді у т. 2, 
с. 414. Ю. В Бабко. 

IX. Збройні Сили. 

Збройні Сили (ЗС) — військ, орга¬ 
нізація Рад. д-ви, призначена для 
захисту соціалістичних завоювань 
рад. народу, свободи і незалежнос¬ 
ті Країни Рад. ЗС СРСР створюва¬ 
лися Комуністичною партією під 
безпосереднім керівництвом в. І. 
Леніна, який розробив і науково 
обгрунтував осн. принципи військ, 
організації пролет. д-ви. Радянська 
Армія і Радянський Військово- 
Морський Флот формувались у 
період утворення першої в світі 
соціалістичної д-ви. Постановою 
2-го Всерос. з’їзду Рад від 26.Х 
(8.XI) 1917 у Рад. уряді було 
створено Комітет у військ, і мор. 
справах. 15 (28).І 1918 В. I. Ленін 
підписав Декрет Раднаркому про 
створення Робітн.-Сел. Червоної 
Армії (РСЧА), а 29.1 (11.11) - 
Декрет про створення Робітн.- 
Сел. Червоного Флоту (РСЧФ) 
на добровільних засадах. На озна¬ 
менування масової мобілізації ре¬ 
волюц. сил на захист соціалістич¬ 
ної Вітчизни і перших героїчних 
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боїв Червоної Армії проти нім. 
загарбників під Псковом і Нарвою 
23.11 щороку відзначається.в СРСР 
як всенар. свято— День Рад. Армії 
і Військ.-Мор. Флоту. 5-й Всерос. 
з’їзд Рад 10.VII 1918 прийняв 
постанову про організацію Черво¬ 
ної Армії на основі загального 
військового обов’язку трудящих. 
Партійно-політ. робота у ЗС здійс¬ 
нювалася Політ. управлінням 
(див. Головне політичне Управ¬ 
ління Радянської Армії і Війсь¬ 
ково-Морського Флоту). Важли¬ 
ву роль у підвищенні боєздатності 
ЗС відіграв інститут військ, комі¬ 
сарів. 
Разом із створенням Червоної Ар¬ 
мії зароджувалася рад. воєнна 
наука. В 1918 було видано перші 
статути військові РСЧА. Керів¬ 
ництво ЦК РКП(б) на чолі з В. І. 
Леніним діями Рад. ЗС відіграло 
вирішальну роль у переможному 
завершенні громадян, війни і роз¬ 
громі об’єднаних сил інтервентів і 
внутр. контрреволюції. Важливе 
значення в справі зміцнення ЗС 
мали рішення Восьмого з’їзду 
РКП(б); 1919 було завершено 
перехід до регулярної кадрової ар¬ 
мії з налагодженою системою політ, 
виховання і бойової підготовки, 
з високою військ, дисципліною. 
За проведеною партією військ, 
реформою 1924—25 було запрова¬ 
джено мішану систему комплекту¬ 
вання військ (див. Територіально- 
міліційна система). У 30-х рр. на 
базі успіхів соціалістичного будів¬ 
ництва вдосконалювалися ЗС, 
1935—38 було здійснено перехід 
до єдиної кадрової будови їх. 
1.ІХ 1939 було прийнято закон 
<Про загальний військовий обо- 
в’язок>. Розвивалися далі рад. 
воєн, мистецтво і його складові 
частини — стратегія, оперативне 
мистецтво і тактика, які пере¬ 
вірялися на маневрах, навчан¬ 
нях, а також у ході бойових дій 
у районі 03. Хасан, р. Халхін- 
Голу, в радянсько-фінляндській 
війні 1939—40. Рад. конструктори 
розробили кращі в світі зразки 
зброї і військ, техніки. Підвищу¬ 
вався рівень бойової підготовки 
та морально-політ. загартованість 
рад. воїнів. Велика Вітчизняна 
війна Радянського Союзу 1941—45 
стала найтяжчим випробуван¬ 
ням для ЗС СРСР. Вони відстоя¬ 
ли свободу і незалежність своєї 
Вітчизни, розгромили гол. сили 
противника, змусивши його до 
беззастережної капітуляції, успіш¬ 
но провели операції по визволенню 
народів Сх. і Пд.-Сх. Європи від 
фашист, іга. Керівною силою рад. 
народу в Великій Вітчизн. війні 
була Комуністична партія. Пере¬ 
мога рад. народу і його ЗС над 
гітлерівською Німеччиною та її 
союзниками ще раз підтвердила 
перевагу соціалізму над капіта¬ 
лізмом. У серпні 1945 Рад. ЗС 
зробили гідний внесок у розгром 
мілітаристської Японії і відіграли 
вирішальну роль у завершенні 
другої світової війни 1939—45. 
У післявоєнні роки ЗС розвивали¬ 
ся, використовуючи бойовий дос¬ 
від Великої Вітчизн. війни. Поява 
ракетно-ядерних засобів і нової 
сучас. бойової техніки визначила 
в серед. 50-х рр. етап корінних 
якісних перетворень ЗС. Було 

створено новий вид ЗС — Ракетні 
війська стратегічного призначен¬ 
ня (1960). Наук.-тех. революція 
вплинула на всі види і роди ЗС. 
Завдяки постійному піклуван¬ 
ню КПРС і Рад. д-ви про зміцнен¬ 
ня обороноздатності країни, до¬ 
сягненням соціалістичної еконо¬ 
міки, науки і техніки ЗС СРСР 
перебувають на рівні сучас. вимог. 
Організаційно вони поділяються 
на такі види: Ракетні війська 
стратегічного призначення. Сухо¬ 
путні війська, Війська протипо¬ 
вітряної оборони, Військово-По¬ 
вітряні Сили, Військово-Морсь¬ 
кий Флот; включають в себе Тил 
ЗС, штаби і війська Цивільної 
оборони, прикордонні війська і 
внутр. війська. Керівництво КПРС 
Збройними Силами — основа основ 
військ, будівництва. Вірні своєму 
інтернац. обов’язкові, в єдиному 
строю з арміями країн — учас¬ 
ниць Варшавського договору 1955 
та ін. соціалістичних країн, ЗС 
пильно охороняють творчу працю 
рад. людей, є могутнім фактором 
миру і безпеки народів. 
Літ.: Ленин В. И. О защите социали- 
стического Отечества. М., 1975; КПСС 
о Вооруженньїх Силах Советского Со- 
юза. Документи и материали. 1917 — 
1981. М., 1981; Устинов Д. Ф. Из- 
бранние речи и статьи. М., 1979; 
В. И. Ленин и Советские Вооруженнне 
Сили. М., 1980; КПСС — организа- 
тор защити социалистического Оте¬ 
чества. М.. 1974. О. Т. Алтунін. 

X. Народне господарство. 

Загальна характеристика. СРСР — 
індустр. країна з великим і висо- 
комеханізованим с. г. В 1913 част¬ 
ка Росії становила лише 4% сві¬ 
тового промислового вироби. Ве¬ 
лика Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ція викликала глибокі екон. і соці¬ 
альні перетв^ення. За короткий 
істор. строк оуло досягнуто неба¬ 
ченого прогресу в розвитку про¬ 
дуктивних сил, здійснено соціалі¬ 
стичну індустріалізацію і колек¬ 
тивізацію сільського господарст¬ 
ва, створено матеріально-техніч¬ 
ну базу соціалізму. Докорінно 
змінилося економічне становище 
країни в світі. СРСР завдяки 
бурхливим темпам індустріаліза¬ 
ції за абс. розмірами пром. ви¬ 
роби. ще напередодні 2-ї світової 
війни 1939—45 вийшов на 1-е в 

Структура народного господарства 
СРСР (1981, % до підсумку) 
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Промисло- І 
вість [ 39,0 48,2 63,2 51,2 
Будівництво ^ 4,9 9,5 10,0 
Сільське 
господарство 20,0 20,7 14,0 14,6 
Транспорт і 
зв’язок 9,0 20,6 4,4 5,7 
Інші галузі 32,0 5,6 8,9 18,5 
Всього. . . 100,0 100,0 100.0 100,0 

Європі і на 2-е місце в світі, досяг 
повної екон. незалежності від ка¬ 
піталістичних країн. У сучас. пе¬ 
ріод за заг. обсягом виробленого 
національного доходу він переви¬ 
щує ФРН, Францію, Великобри¬ 
танію та Італію разом узяті, дає 
‘/5 світової пром. продукції. 
СРСР посідає 1-е місце в світі за 
видобутком нафти (включаючи га¬ 
зовий конденсат) і заліз, руди, 
виплавкою чавуну і сталі, вироби, 
коксу, мінеральних добрив, магі¬ 
стральних тепловозів і електрово¬ 
зів, тракторів (за сумарною по¬ 
тужністю двигунів), пиломатеріа¬ 
лів, цементу, збірних залізобетон¬ 
них конструкцій і деталей, вовня¬ 
них тканин, шкіряного взуття, 
тв^инного масла та ін. пром. ви- 
рооів. Сучас. економічне станови¬ 
ще СРСР в світі визначається од¬ 
ним з найважливіших критеріїв — 
наявністю світової системи со¬ 
ціалізму і відповідним їй новим 
типом міжнародного поділу пра¬ 
ці — міжнародним соціалістичним 
поділом праці, що склався в ході 
екон. і наук.-тех. співробітництва 
країн соціалістичної співдружно¬ 
сті, координації їхніх нар.-госп. 
планів, спеціалізації виробницт¬ 
ва і кооперування виробницт¬ 
ва тощо, (див Соціалістична еко¬ 
номічна інтеграція). Нац. доход 
соціалістичних країн у світово¬ 
му підсумку Становить одну тре¬ 
тину, а країн — членів Ради Еко¬ 
номічної Взаємодопомоги (РЕВ) 
— одну чверть. 
За темпами екон. зростання СРСР 
значно перевищує найрозвинуті¬ 
ші капіталістичні країни. Незва¬ 
жаючи на величезні матеріальні 
втрати, яких зазнала країна в ро¬ 
ки Великої Вітчизн. війни, за 
1940—82 виробничі основні фонди 
збільшились у 18 раз, нац. доход 
— у 15,1 раза, продукція пром-сті 
— в 23 рази, продукція с. г.— в 
2,8 раза, вантажооборот транспор¬ 
ту — в 13,1 раза. За 1970—81 об¬ 
сяг промислової продукції СРСР 
зріс майже вдвоє. Якщо 1950 
СРСР, порівняно з СІЛА, виробив 
бл. 30% пром. продукції, а сіль¬ 
ськогосподарської —55% (в серед¬ 
ньому за рік 1949—53), то 1981 об¬ 
сяг пром. вироби, становив понад 
80%, а с.-г. (в середньому за рік 
1976—80) — прибл. 85%. 
В умовах розвинутого соціалізму 
економіка країни являє собою 
єдиний народногосподарський ком¬ 
плекс СРСР, що охоплює всі ланки 
сусп. вироби., розподілу і обміну. 
Виникнення і розвиток єдиного 
нар.-госп. комплексу — результат 
зростання усуспільнення вироб¬ 
ництва, що зумовлює посилення 
інтеграційних процесів, цілісності 
й комплексності нар. г-ва, розши¬ 
рення і поглиблення міжгалузе¬ 
вих і територіально-виробничих 
зв’язків. 
у складі єдиного нар.-госп. комп¬ 
лексу країни створено міжгалузе¬ 
ві комплекси, основані на взаємо¬ 
дії різних галузей матеріально¬ 
го виробництва (агропромислові 
комплекси, будівельні комплекси, 
паливно-енергетичний і лісопром. 
комплекси), галузеві комплекси, 
що функціонують у складі різних 
галузей матеріального вироби., 
територіально-виробничі комп¬ 
лекси союзних республік і еконо- 

СРСР 

З’їзди ВЛКСМ 
1- й з’їзд РКСМ - 

29.x- 4 XI 1918 

2- й з’їзд РКСМ - 
Ь—8.x 1919 

сі-й з’їзд РКСМ — 
2-10. X 1920 

4- й з’їзд РКСМ — 
21-28. IX 1921 

5- й з’їзд РКСМ — 
11— 19.x 1922 

6- й з’їзд РКСМ — 
12- 18.VII 1924 

7- й з’їзд РЛКСМ — 
11-22.ІІІ 1926 

8- й з’їзд ВЛКСМ - 
5—ІЬ.У 1928 

9- й з’їзд ВЛКСМ — 
16—26.1 1931 

10- й з’їзд ВЛКСМ — 
11-21.IV 1936 

11- й з’їзд ВЛКСМ — 
29.III — 8. IV 1949 

12- й з’їзд ВЛКСМ — 
19—27 III 1954 

13- й з’їзд ВЛКСМ — 
15- 18. IV 1958 

14- й з’їзд ВЛКСМ — 
16— 20. IV 1962 

15- й з’їзд ВЛКСМ — 
17— 21.V 1966 

16- й з’їзд ВЛКСМ — 
26—30.V 1970 

17- й з’їзд ВЛКСМ — 
23— 27. IV 1974 

18- й з’їзд ВЛКСМ — 
25—29. IV 1978 

19- й з’їзд ВЛКСМ - 
18- 21.У 1982 
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СРСР 

Виробництво _ 
електроенергії 
по союзних 
республіках 
(млрд. кВт год) 

1940 1981 

СРСР 49 1326 

РРФСР 30,8 836 

УРСР 12,4 231 

БРСР 0,5 33,3 

Узб. РСР 0,5 35,4 

Каз. РСР 0,6 63,7 

Груз. РСР 0,7 15,1 

Аз. РСР 1,8 14,6 

Лит. РСР 0,08 11,7 

Молд. РСР 0,02 16,7 

Латв. РСР 0,25 4,8 

Кирг. РСР 0,05 10,4 

Тадж. РСР 0,06 13,5 

Вірм. РСР 0,4 14,3 

Туркм. 
РСР 0,08 7,2 

Ест. РСР 0,2 17,8. 

мічнгіх районів. Характерним 
проявом інтеграційних процесів є 
створення Єдиної енергетичної 
системи СРСР, Єдиної системи 
газопостачання, Єдиної транс¬ 
портної системи СРСР тощо. 
Удосконалення єдиного нар.-госп. 
комплексу СРСР пов’язане з най- 
раціональнішим використанням 
природних, матеріальних і трудо¬ 
вих ресурсів, забезпеченням не¬ 
обхідних пропорцій у межах галу¬ 
зей, окремих регіонів і всього нар. 
г-ва, охороною навколишнього се¬ 
редовища, переведенням економіки 
на переважно інтенсивний шлях 
розвитку, підвищенням ефектив¬ 
ності сусп. вироби. Дальший роз¬ 
виток економіки СРСР базується 
на органічному поєднанні досяг¬ 
нень науково-технічної революції 
з перевагами соціалістичної систе¬ 
ми господарства. Для вдоскона 
лення управління і планування 
нар. г-ва СРСР особливо важливе 
значення мають прийняті 12.VII 
1979 постанова ЦК КПРС <Про 
дальше вдосконалення господар¬ 
ського механізму і завдання пар¬ 
тійних і державних органів» і по¬ 
станова ЦК КПРС і Ради Міні¬ 
стрів СРСР <Про поліпшення пла¬ 
нування і посилення впливу гос¬ 
подарського механізму на підви¬ 
щення ефективності виробництва і 
якості іюботи». Найвищою метою 
екон. розвитку є неухильне підне¬ 
сення матеріального і культур, 
рівня життя народу, створення 
кращих умов для всебічного роз¬ 
витку особи. 
Основними напрямами економіч¬ 
ного і соціального розвитку СРСР 
на 1981—1985 роки і на період до 
1990 року намічено випереджаю¬ 
чий розвиток галузей, які визна¬ 
чають наук.-тех. прогрес, даль¬ 
ший розвиток і вдосконалення 
управління агропром. комплек¬ 
сом, прискорене зростання вироби, 
предметів споживання, а також ви¬ 
робничої і соціальної інфраструк¬ 
тури, створення великих терито- 
ріально-виробнич. комплексів. Роз¬ 
в’язання осн. нар.-госп. завдань 
буде досягнуто шляхом концентра¬ 

Виробництво найважливіших видів промислової продукції 

Продукція 
Одиниця 
виміру 1940 1970 1981 

1985 
(план) 

Нафта 
(включаючи га¬ 
зовий коїіденсат) 

млн. т 31,1 353 608,8 620- 
645 

Газ млрд. м* 3,2 197,9 465,3 600- 
640 

Вугілля млн. т 165,9 624,1 704,0 775 
Електроенергія млрд. кВт год 49,0 741,0 1326 1555 
Готовий прокат 
Продукція 
машинобудування 

млн. т 11,4 80,6 103,0 118 

і металообробки 
Мінеральні 

млрд. крб. • • • . . . 179* 250 

добрива 
Синтетичні смоли 

млн. т 3,3 5.5,4 109,1 150,8 

і пластичні маси 
Хімічні волокна. 

> > 0,01 1,7 4,1 6,1 

нитки > > 0,01 0,6 1,2 1,6 
Цемент ь > 5,8 95,2 127,2 141 
Тканини млрд. м* 3,3 8,8 11,0 12,7 
М’ясо млн. т 1,5 7,1 9,3 11,1 
Молоко 

• 1980. 

1.3 19,7 25,7 28,3 

ції сил і ресурсів на реалізації 
цільових комплексних програм 
з найважливіших соціально-екон. 
проблем, особливо Продовольчої 
програми СРСР на період до 
1990 року, а також розроблюваних 
відповідно до рішень XXVI з’їзду 
КПРС довгочасної комплексної 
програми розвитку транспорту та 
енерг. програми СРСР. 
Поглиблюватиметься територі¬ 
альний поділ праці, збільшиться 
внесок кожної союзної республіки 
у розв’язання загальнодерж. зав¬ 
дань госп. буд-ва. Велика увага 
приділятиметься ефективному за¬ 
лученню паливно-енергетичних і мі¬ 
нерально-сировинних ресурсів сх. 
і пн. районів країни. Одинадцята 
п’ятирічка відображає принципо¬ 
ві особливості стратегічного кур¬ 
су розвитку країни на 80-і рр. 
і більш віддалену перспективу 
(див. Одинадцятий п*ятирічний 
план). 
Промисловість характеризується 
великими масштабами і різносто- 
ронньою структурою, динамічним 
і сталим зростанням вироби, на ос¬ 
нові науково-технічного прогресу. 
СРСР за вироби, пром. продукції 
перевищує всі країни Зх. Європи 
і наближається до СІЛА. 
В країні 1981 налічувалося 44 606 
промислових підприємств (на са¬ 
мостійному балансі). Функціону¬ 
вали понад 4 тис. виробничих і 
науково-виробничих об’єднань, на 
які припадала ‘/г обсягу реалізова¬ 
ної продукції і чисельності пром.- 
виробничого персоналу. За 1940— 
81 пром. вироби, зросло у 21,8 ра- 
за, в т. ч. по галузях групи <А» 
(вироби, засобів вироби.) — у 
30,1 раза, групи <Б» (вироби, 
предметів споживання) — в 11,2 
раза. Прискореними темпами роз¬ 
вивалися галузі, що забезпечу¬ 
ють наук.-тех. прогрес: продукція 
електроенергетики збільшилась у 
34 рази, машинобудування — в 
109 раз, хім. пром-сті — в 62 рази. 
У 1981 заг. обсяг продукції пром- 
сті становив 635,3 млрд. кро., з 
них 92,7% вироблялося в оброб¬ 
них галузях і 7,3% — в добувних 
(у т. ч. 5,1% — в гірничодобув¬ 
них галузях). 
В структурі пром-сті СРСР пере¬ 
важає важка індустрія. Вона зосе¬ 
реджує понад 85% пром.-виробни¬ 
чих осн. фондів і бл. 75% пром. 
робітників країни. Провідні га¬ 
лузі важкої індустрії, що визнача¬ 
ють наук.-тех. прогрес, — електро¬ 
енергетика, машинобудування і 
хім. пром-сть — 1981 виробили 
39,5% заг. обсягу пром. продукції. 
За роки соціалістичної індустріа¬ 
лізації різко змінилося співвідно¬ 
шення між групою <А» і групою 
<Б» в пром-сті. в 1981 група <А» 
становила 73,7%, а група <Б» — 
26,3% пром. продукції, тоді як 
до Великої Жовтн. соціалістичної 
революції їхня частка була від¬ 
повідно 33,3% і 66,7%. В заг. об¬ 
сязі вироблюваних засобів вироби, 
бл. ^5 становлять предмети праці 
і */4 засоби праці. В сучас. умовах 
відбувається зближення темпів 
зростання групи <А» і групи ««Б^, 
збільшується частка засобів праці 
в сумарному вироби, засобів ви¬ 
роби. і частка засобів вироби., що 
спрямовуються у П підрозділ сусп. 
вироби. За 1976—80 випуск това¬ 

рів нар. споживання зріс на 21%, 
у т. ч. товарів культур.-побутового 
і госп. призначення — на 41 %; 
ширшим став асортимент виробів, 
поліпшено їхню якість. Прискоре¬ 
ний розвиток галузей легкої про¬ 
мисловості і харчової промисло¬ 
вості зумовлюється курсом еконо¬ 
мічної політики на дедалі повні¬ 
ше задоволення потреб рад. людей, 
неухильне підвищення їхнього доб¬ 
робуту. в одинадцятій п’ятирічці 
1981—85 намічено випереджаюче 

Структура промисловості СРСР 
(1981, % до підсумку) 

.4 
‘с 

А 

О н о 

4 в 
5 с 

о 
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X в 
І-е 
РЗ'х 

Вся промисло¬ 
вість 100,0 100,0 100,0 

паливно- 
енергетичний 
комплекс 
(паливна 
промисло¬ 
вість і елек¬ 
троенерге¬ 
тика) 5,8 

Комплекс га¬ 
лузей по ви¬ 
робництву си¬ 
ровини і мате¬ 
ріалів (чорна 
і кольорова 
металургія, 
хімічна, буді¬ 
вельних мате¬ 
ріалів і лісова 
промисло¬ 
вість) 24,7 
Машинобудів¬ 
ний комплекс 
(машинобуду¬ 
вання і мета¬ 
лообробка) 20,2 

Комплекс 
галузей по 
виробництву 
предметів 
споживання 
(легка і харчо¬ 
ва промисло¬ 
вість) 38,9 

8,5 29,0 

14.9 19»6 

29.3 23,9 

34,5 11,7 

зростання групи чБ» порівняно з 
групою чА». Найважливішими 
завданнями пром-сті є повніше 
задоволення потреб нар. г-ва в за¬ 
собах вироби., а населення — в 
товарах нар. споживання, переве¬ 
дення економіки на шлях інтен¬ 
сивного розвитку, підвищення 
якості продукції на основі всемір¬ 
ного використання досягнень на¬ 
ук.-тех. прогресу. Особлива ува¬ 
га приділяється тех. переозброєнню 
і реконструкції діючих підпри¬ 
ємств, раціональному використан¬ 
ню виробничих потужностей, 
пром-сть орієнтується на ширше 
впровадження ресурсозберігаючої 
техніки, маловідходної і безвід¬ 
ходної технології. Великого значен¬ 
ня набувають економія матеріаль¬ 
них ресурсів, комплексна перероб¬ 
ка сировини і утилізація виробни¬ 
чих відходів, залучення в оборот 
вторинної сировини. Здійснюється 
комплекс заходів щодо підвищен¬ 
ня рівня концентрації, спеціаліза¬ 
ції і кооперування в пром-сті, по¬ 
ліпшення міжгалузевих і внутрі- 
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галузевих пропорцій і зв’язків. 
Паливно-енергетичний 
комплекс. Радянський Со¬ 
юз —єдина в світі велика індуст¬ 
ріальна держава, екон. розвиток 
якої базується на власних палив- 
но-енерг. ресзфсах. Структура 
паливно-енерг. балансу СРСР заз¬ 
нала значних змін. Нар. г-во 
країни практично повністю пере¬ 
ведено на мінеральне паливо. В 
період індустріалізації СРСР осн. 
увага приділялася розвиткові ву¬ 
гільної промисловості. В 50-х рр. 
на вугілля припадало бл. заг. 
видобутку палива. За останні 
20 років значно зросла роль наф¬ 
ти і газу (див. Нафтодобувна 
промисловість, Газова промисло¬ 
вість). В 1981 їхня питома вага 
в заг. видобутку палива зросла 
до 74,2%. Відповідно до рішень 
XXVI з’їзду КПРС розробляється 
енерг. програма СРСР, яка перед¬ 
бачатиме поліпшення структури па¬ 
ливно-енерг. балансу, підвищення 
ефективності використання палив¬ 
но-енерг. ресурсів (перш за все вна¬ 
слідок зниження частки нафти 
як палива, заміни її газом і вугіл;- 
лям), швидкий розвиток атомної 
енергетики, пошук нових джерел 
енергії. Найважливішими ланками 
цієї програми є видобування газу і 
нафти в Зх. Сибіру і транспорту¬ 
вання їх в Європ. частину країни. 
Енерг. програма СРСР здійсню¬ 
ватиметься у співробітництві з 
країнами соціалістичної спів¬ 
дружності на основі соціалістич¬ 
ної економічної інтеграції. В 1940 
видобуто нафти (включаючи га¬ 
зовий конденсат) — 31,1 млн. т, 
1981 — 608,8 млн. т. Докорінно 
змінилося розміщення галузі по 
тер. країни: крім осн. району 
видобування нафти дореволюц. 
Росії (Баку), за роки Рад. влади 
освоєно нові — в районах Повол¬ 
жя і Уралу, на сх. березі Каспій¬ 
ського моря в Туркменії, створено 
потужні бази по видобуванню 
нафти в Зх. Сибіру і Зх. Казахста¬ 
ні (Мангишлак). У 1980 в Зх. Си¬ 
біру видобуток нафти, включаючи 
газовий конденсат, перевищив 321 
млн. т (понад ‘/г загальносоюзного 
видобутку). В транспортуванні 
нафти і продуктів її переробки 
дедалі більшого значення набу¬ 
вають трубопроводи. 
На 1.1 1982 довжина нафто- 
і нафтопродуктопроводів станови¬ 
ла 70,8 тис. км. Функціонують 
Зростання видобутку вугілля за ви¬ 
дами і способами видобування 
(млн. т) 

1913 1940 1970 1981 

Всього 29,2 165,9 624,1 704,0 

в т. ч. 
кам’яне 
вугілля 28,0 140,0 476,4 544,2 

буре ву¬ 
гілля 1,2 25,9 147,7 159,8 

Із загаль¬ 
ного обся¬ 
гу видо¬ 
буто від¬ 
критим 
способом 0,2 6,3 166,6 275,5 

в % до за¬ 
гального 
видобутку 0,6 3,8 26,7 39,1 

системи магістральних нафтопро¬ 
воді^ що з’єднують осн. райоги 
видобування з центрами перероб¬ 
ки нафти, в т. ч. в країнах — чле¬ 
нах РЕВ (нафтопровід ^Дружба^). 
В одинадцятій п’ятирічці будуть 
введені в дію нові і розширені 
діючі нафтопереробні з-ди в При¬ 
балтиці (Мажейкяй), Казахстані 
(Чимкент) і Серед. Азії (Чарджоу). 
Одинадцятим п’ятирічним планом 
передбачено 1985 довести видобу¬ 
ток нафти (включаючи газовий 
конденсат) до 620—645 млн. т. 

Потужність електростанцій 
і виробництво електроенергії 

1940 1960 1970 1981 

Потужність 
ел( ктростан- 
цій, млн кВт 
Виробництво 
електроенер¬ 
гії, млрд. 
кВт • год 
в т. ч. ГЕС 
потужність, 
млн. кВт 
виробництво 
електроенер¬ 
гії, млрд. 
кВт • гол 

11.2 66,7 166,2 276.7 

48,6 292,3 7 40,9 1326,0 

1,6 14,8 31,4 54.1 

5.2 50,9 124,4 186.7 

Осн. районами видобування газу 
були Саратовська обл., Пн. Кав¬ 
каз, Україна, Узбекистан. Розроб¬ 
ляються нові великі родовища в 
Оренб. і Тюмен. областях. Комі 
АРСР і Туркм. РСР. У 1981 було 
видобуто 465,3 млрд. м^ газу 
(1940 — 3,2); осн. районом видобу¬ 
тку газу став Зх. Сибір. Наро¬ 
щування видобування газу в оди¬ 
надцятій п’ятирічці базується на 
дальшому використанні його уні¬ 
кальних родовищу Зх. Сибіру, де 
потужність газовидобутку 1985 бу¬ 
де збільшено в 2,5 раза. Уренгой- 
ське родовище перетворюється на 
одне з важливих джерел постачан¬ 
ня газу в країні. На 1.1 1982 
довжина газопроводів становила 
135 тис. км. Газ транспортують та¬ 
кож у країни — члени РЕВ {газо¬ 
провід <Союз> і газопровід <Бра¬ 
терство»), а також в Австрію, 
Італію, ФРН, Фінляндію. В оди¬ 
надцятій п’ятирічці будуть введе¬ 
ні в дію газопроводи довж. 48 тис. 
км, серед них п’ять найбільших 
магістральних газопроводів Зх. 
Сибір — Центр, а також експорт¬ 
ний газопровід Уренгой — Пома- 
ри — Ужгород. Введено в дію 
1981 газопровід Уренгой — Грязо- 
вець— Москва довж. 2,8 тис. км. 
В 1985 намічено довести в СРСР 
видоб^ок газу до 600—640 млрд. 
м®, зшльшити потужності по ком¬ 
плексній переробці нафт, і природ; 
ного газів, піднести ефективність і 
надійність роботи Єдиної системи 
газопостачання країни. 
Вугільна промисловість зберігає 
свою важливу роль в економіці 
країни. Більш як 7іо вугільних 
ресурсів припадає на Азіат, части¬ 
ну СРСР. В країні створено по¬ 
тужні вугільні бази міжрайонного 
значення: Донецький (понад */з 

загальносоюзного видобутку), Куз- 
нецький (бл. ‘/4)* Карагандинський, 
Печорський вугільні басейни, фор¬ 
мується Пд.-Якутський. Серед ін. 

басейнів важливе значення мають 
Кансько-Ачинський та Екібастузь¬ 
кий, на базі яких формуються 
потужні паливно-енерг. комплекси. 
В 1985 передбачено забезпечити 
видобуток вугілля в кількості 
770—800 млн. т, випереджаючими 
темпами розвивати його видобу¬ 
вання відкритим способом. 
Електроенергетика — одна з ос¬ 
новних галузей економіки СРСР. 
В 1913 виробництво електроенер¬ 
гії становило 2 млрд. кВтгод. 
Розвиток електроенергії в СРСР 
пов’язаний з розробкою і успіш¬ 
ним виконанням плану ГОЕЛРО, 
що став основою відбудови і роз¬ 
витку народного г-ва. Споруджен¬ 
ня Дніпрогесу поклало початок 
інтенсивному освоєнню гідроенер¬ 
гетичних ресурсів. Було ство¬ 
рено Дніпровський каскад ГЕС, 
Волзький каскад ГЕС, Ангарсь- 
кий каскад ГЕС тощо. В 1981 в 
СРСР було вироблено 1326,0 
млрд. кВт • год електроенергії. 
Для рад. енергетики характерний 
високий ступінь централізації ви¬ 
роби. електроенергії в енергоси¬ 
стемах. Електростанції заг. кори¬ 
стування і блок-станції дають(1981) 
97% електроенергії в країні. Зав¬ 
дяки широкому буд-ву ліній елек¬ 
тропередачі (ЛЕП) стало можли¬ 
вим створення Єдиної електроенер¬ 
гетичної системи Європ. частини 
СРСР і формування Єдиної елек¬ 
троенергетичної системи СРСР 
(ЄЕЕС). Спільними зусиллями 
країн—членів РЕВ створено Об’єд¬ 
нану енергетичну систему <Мир>. 
Швидко зростає вироби, електро¬ 
енергії в усіх союзних республіках. 
Рад. енергетика базується в основ¬ 
ному на ТЕС (включаючи АЕС). 
Великі електростанції — Краснояр¬ 
ська ГЕС, Братська ГЕС, Усть- 
Ілімська ГЕС, Запорізька ДРЕС, 
Вуглегірська ДРЕС, Ленінградсь¬ 
ка АЕС, Курська АЕС, Чорно¬ 
бильська АЕС тощо. Споруджу¬ 
ються (1982) типові електростан¬ 
ції на вугіллі відкритого видо¬ 
бування Кансько-Ачинського (Бе- 
резовська ДРЕС), Пд.-Якутського 
(Нерюнгринська ДРЕС) і Екіба¬ 
стузького (екібастузькі ДРЕС) ба¬ 
сейнів, природному і попутно¬ 
му газі Зх. Сибіру (Сургутські 
ДРЕС). Будуються великі гідро¬ 
електростанції в Сибіру (Саяно- 
Шушенська і Богучанська ГЕС), 
на Далекому Сході (Бурейська 
ГЕС) і в Серед. Азії (Курпсай- 
ська і Рогунська ГЕС). В СРСР 
інтенсивно будуються атомні елек¬ 
тростанції. (Зеред них в районах 

СРСР 

ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ ' 
ПРОМИСЛОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 
(1940=1) 22 

1965 1970 1975 1981 

Сірчанорудні кар’єри 
поблизу селища Гаур- 
дак. Чарджоуська об¬ 
ласть. Туркменська 
РСР. 

Загальний вигляд 
доменної печі № 9 
на Криворізькому мета¬ 
лургійному заводі іме¬ 
ні В. І. Леніна. Дніп¬ 
ропетровська область. 
УРСР. 
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СРСР 

Видобування залізної 
руди. Качканарське 
родовище. Свердлов- 
ська область. РРФСР. 

Акмянський цементно- 
тпиферний комбінат. 
Литовська РСР. 

РРФСР — Калінінська, Смолен¬ 
ська, Балаківська, Ростовська 
АЕС, в Прибалтиці — Ігналінсь- 
ка АЕС, на Україні — Запорізька, 
Хмельницька і Кримська АЕС, 
Одеська АТЕЦ. XXVI з’їздом 
КПРС поставлено завдання роз¬ 
горнути активний пошук принци¬ 
пово нових і ефективних джерел 
енергії, раціонального використан¬ 
ня їх, суттєво збільшити частку 
атомної енергетики з реакторами 
на теплових і швидких нейтронах, 
а в майбутньому — теплоядерної 
енергетики. Довести вироби, елек¬ 
троенергії 1985 до 1550—1600 
млрд. кВт • год, продовжити ро¬ 
боти щодо дальшого розвитку Єди¬ 
ної енерг. системи країни. Див. 
Електрифікація. 
Чорна і кольорова ме¬ 
талургія. Підприємства чор¬ 
ної металургії дореволюційної 
Росії були зосереджені переваж¬ 
но в Центрі, на Уралі та Ук¬ 
раїні. В ході соціалістичної ін¬ 
дустріалізації виробництво про¬ 
дукції чорної металургії швид¬ 
ко зростало. Виникли нові великі 
центри на Уралі і в Сибіру {Магні¬ 
тогорський металургійний комбі¬ 
нат, Кузнецький металургійний 
комбінат, Нижньотагільський ме¬ 
талургійний комбінат), на Украї¬ 
ні {<Запоріжсталь>, ждановський 
металургійний завод <Азовсталь> 
та ін.); споруджено нові цехи на 
старих підприємствах. У 50—70-х 
рр. великі підприємства було збу¬ 
довано в Казахстані, Сибіру, на 
Пн. Зх. країни. 
Основні запаси залізної руди — 
в районі Курської магнітної ано¬ 
малії (КМА), в Криворізькому за¬ 
лізорудному басейні, в Казахста¬ 
ні, на Уралі, в Сибіру, на Коль- 
ському півострові. В результаті 
впровадження прогресивної техно¬ 
логії відповідно до потреб нар. 
г-ва організовано вироби, високо- 
легованих, жаростійких, нержа¬ 
віючих кислототривних та ін. ста¬ 
лей і сплавів для енерг., авіац. 
машинобудування і космічної тех¬ 
ніки. Розширено сортамент про¬ 
кату. При заг. зростанні за 1966 
— 81 вироби, готового прокату 
в 1,7 раза, вироби, прокату з 
низьколегованих сталей збільши¬ 
лось у 2,8, ішокату зі зміцнюючою 
термічною обробкою — в 3,4, тон¬ 
колистової холоднокатаної сталі — 
в 2,1 раза. Вироби, гнутих профі¬ 
лів за цей період зросло в 7,8 
раза. У 1985 намічено виробити 

117—120 млн. т готового прокату 
чорних металів, забезпечити збіль¬ 
шення випуску електросталі в 
1,6 раза, довести розливку сталі на 
машинах безперервного лиття за¬ 
готовок до 35—37 млн. т. Кольо¬ 
рова металургія в країні роз¬ 
вивається приско|№ними темпа¬ 
ми. Первісток рад. алюмінієвої 
пром-сті — Волховський алюмініє¬ 
вий комбінат. Серед великих під^ 
приємств галузі — Дніпровський 
алюмінієвий завод, Тіхвінський, 

Виробництво основних видів 
продукції чорної металургії 
(млн. т) 

1940 1960 1970 1981 

Чавун 14,9 46,8 85,9 107,8 

Сталь 18,3 65,3 115,9 148,4 

Готовий 
прокат 11,4 43,7 80,7 103,0 

Труби 
сталеві 1.0 5,8 12,4 18,3 

Братський, Таджицький та ін. 
з-ди. Підприємства свинцево-цин¬ 
кової пром-сті розміщені в Казах¬ 
стані, Серед. Азії, на Уралі, Пн. 
Кавказі, Україні та ін. районах. 
Магній, алюміній, нікель, титан 
виробляють на Україні (Придні¬ 
пров’я та Побужжя), Пн. Уралі, 
в Казахстані. В галузі механізо¬ 
вано осн. трудомісткі процеси, 
розвинуте видобування руд відкри¬ 
тим способом, підвищено вилучен¬ 
ня металів з руд і комплексне ви¬ 
користання сировини. За роки оди¬ 
надцятої п’ятирічки вироби, алю¬ 
мінію має зрости на 15—20%, міді 
— на 20—25%, нікелю і кобальту— 

Виробництво найважливіших видів 
продукції машинобудування 

1960 1981 

Турбіни, млн. кВт 9,2 15,6 
Генератори до турбін, 
млн. кВт 7,9 13,9 
Верстати металорі¬ 
зальні, тис. шт. 156 205 

у т. ч. верстати з 
числовим програм¬ 
ним керуванням, 
шт. 16 10 055 
Ковальсько-пресові 
машини, тис. шт. 29,9 57,1 
Автоматичні та напів¬ 
автоматичні лінії для 
машино(^дування та 
металообробки, комп¬ 
лектів 174 832 

Металургійне устат¬ 
кування, тис. т 218,3 343,1 

Комбайни вугільні 
очисні, шт. 881 1439 
Тепловози магіст¬ 
ральні, секцій 1303 1357 

Електровози магіст¬ 
ральні, шт. 396 430 
Автомобілі, тис. шт. 523,6 2198 
Трактори, тис. шт. 239 559 
Комбайни зернозби¬ 
ральні, тис. шт. 59,0 106 
Ткацькі верстати, 
тис. шт. 16,5 22,6 
Прядильні машини, 
тис.шт. 2,7 4,8 

не менш як в 1,3 раза. намічено 
значно збільшити вироон. ін. ко¬ 
льорових металів. Випереджаючи¬ 
ми темпами розвивати вироби, 
напівпровідникових, особливо чис¬ 
тих і спеціальних матеріалів, пре¬ 
цизійних сплавів та ін. матеріалів 
з підвищеними параметрами. При¬ 
скорити буд-во об’єктів гірничо- 
збагачувальних комплексів на но¬ 
вих багатих родовищах. 
Хімічна і нафтохімі¬ 
чна промисловість. По¬ 
тужну багатогалузеву хімічну ін¬ 
дустрію в Радянському Союзі ство¬ 
рено ще в роки довоєнних п’яти¬ 
річок. На базі використання нафт, 
і газової сировини створено нафто¬ 
хімічну промисловість. Виникли 
нові галузі і виробництва: по ви¬ 
пуску синтетичного каучуку, синте¬ 
тичного аміаку, барвників, хім. во¬ 
локон і ниток, пластичних мас і 
синтетичних смол, автопокришок, 
мінеральних добрив. Хімічна про¬ 
мисловість зосереджена в РРФСР 
(Центр. район, Поволжя, Пн. 
Зх., Урал, Зх. Сибір), на Україні 
{Донецько-Придніпровський еко¬ 
номічний район СРСР, Півден¬ 
но-Західний економічний район 
СРСР), значно розвинута в Казах¬ 
стані, Серед. Азії, Закавказ¬ 
зі й Прибалтиці. В одинадцятій 
п’ятирічці вона розвиватиметься, 
зокрема, в Зх. Сибіру на базі ре¬ 
сурсів нафти (Тобольський наф- 
тохім. комбінат і Томський хім. 
з-д). Обсяг вироби, продукції га¬ 
лузі намічено збільшити на ЗО— 
33%. 
Машинобу дV в а н н я і 
металообробка становить 
великий комплекс галузей, серед 
яких виділяються важке, енерге¬ 
тичне, транспортне і с.-г. маши¬ 
нобудування, верстатобудування, 
елек'пютех., електронна пром-сть, 
вироби, технологічного устаткуван¬ 
ня, точних машин, механізмів, при¬ 
ладів і інструментів, металокон- 
струкцій, ремонт машин і устатку¬ 
вання та ін. Підприємства машино¬ 
будівного комплексу розміщені в 
усіх союзних республіках і екон. 
районах. 
За обсягами виробництва найбіль¬ 
ші підприємства галузі зосеред¬ 
жені в районах РРФСР (Централь¬ 
ний район, Урал, Поволжя, Пів¬ 
нічний Захід, Північний Кавказ, 
Західний і Східний Сибір) і Ук¬ 
раїни (зокрема, Донецько-Придніп¬ 
ровський економіч. район СРСР), 
Білорусії, Прибалтики. Машино¬ 
будування забезпечує технічний 
прогрес в усіх галузях нар. г-ва 
і розвивається високими темпами. 

Видобування нафти на Самотлор- 
ському родовищі. Західний Сибір. 
РРФСР. 



Державний герб 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

Державний прапор 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

До ст. Союз Радянських Соціалістичних Республік. 



1 

До ст. Союз Радянських Соціалістичних 
Республік. Москва і столиці союзних рес¬ 
публік. 

1. Москва. Червона площа. 
2. Київ. Панорама міста. 
3. Мінськ. На Привокзальній площі. 
4. Тащкент. Проспект В. І. Леніна. 
5. Алма-Ата. В центрі міста. 
6. Тбілісі. Панорама міста. 
7. Баку. Вид частини міста. 
8. Вільнюс. Новобудови. 
9. Кищинів. Проспект Миру. 
10. Рига. Загальний вид міста. 
11. фрунзе. У центрі міста. 
12. Дущанбе. Проспект В. І. Леніна. 
13. Єреван. Площа В. 1. Леніна. 
14. Ащхабад. Вид частини міста. 
15. Таллін. Старе місто. 
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До ст. Союз Радянських Соціалістичних Республік. 
Природа. 

1. У радянському секторі Арктики. 

2. Полярний Урал. 

3. Верхоянський хребет. 
4. Краєвид у Карелії. 

5. У Біловезькій Пущі. 
6. Ріка Німан. 

7. Східно-Європейська рівнина. 

8. Український степовий 
заповідник. 
9. Західно-Сибірська рівнина. 

10. Українські Карпати. 

11. Великий Кавказ. 

12. Чорноморське узбережжя 
Кавказу. 



До ст. Союз Радянських Соціалістичних Республік. 
Природа. 

1. Ріка Лена. 
2. Озеро Байкал. 
3. Сучанська долина в Примор’ї. 
4. Озеро Борове в Казахстані. 
5. Високогір’я Паміру. 
6. В пісках Каракумів. 

7. ферганська долина. 
8. У горах Тянь-Шаню. 
9. Краєвид на Алтаї. 
10. Авачинська бухта на Камчатці. 
11. Острів Тюленячий. 
12. Узбережжя острова Сахалін. 
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До ст. Союз Радянських Соціалістичних Республік. 
Промисловість. 

1. в цеху верстатобудівного заводу «Красньїй пролетарий». 
Москва. 2. Спуск на воду нового судна. Київський завод 
«Ленінська кузня». 3. Конвейєр складання великовантажних 
автомобілів на Білоруському автозаводі. 4. В прядильному 
цеху Руставського заводу хімічного волокна. Грузинська РСР. 
5. На розкривних роботах у розрізі по видобуванню сланцю 
«Жовтневий». Кохтла-Ярвеський район. Естонська РСР. 
6. Дільниця Таджицького алюмінієвого заво/^. Місто Тур- 
сунзаде. 7. Головний корпус Екібастузької ДРЕС-1. Казах¬ 
ська РСР. 8. В одному з цехів виробничого об’єднання 
«Вірменелектромаш». Єреван. 9. У складальному цеху Ризького 
вагонобудівного заводу. 10. У сть-Ілімський целюлозний 
завод. Іркутська область. 11. Складання електровозів на Но¬ 
вочеркаському електровозобудівному заводі імені В. І. Леніна. 
Ростовська область. 12. У машинному залі Ленінградської 
АЕС імені В. І. Леніна. 

11 

12 
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До ст. Союз Радянських Соціалістичних Республік. 
Сільське господарство. 
1. Тимашовський елеватор. Краснодарський край. 2. Комплекс 
по вирощуванню великої рогатої ї^доби. Чаплинський район 
Херсонської області. Українська РСР. 3. Жнива в радгоспі 
«Краснопрєсненський». Кустанайська область. Казахська РСР. 
4. Збирання зеленого листу чаєзбиральними машинками в рад¬ 
госпі «Уіенкорань». Азербайджанська РСР. 5. На бавовняному 
заводі радгоспу «Новбахор». Папський район Наманганської 
області. Узбецька РСР. 6. В цеху птахівницького комплексу по 
ві^ощуванню бройлерів. Кайшядорський район. Литовська 
РСР. 7. Комплекс для механізованої відгодівлі свиней у кол¬ 
госпі «Накотне». Добельський район. Латвійська РСР. 8. Меха¬ 
нізоване збирання помідорів. Слободзейський район. Молдав¬ 
ська РСР. 9. Збирання кукурудзи в Чернігівській області. 
УРСР. 10. Зрошувальна система в радгоспі «Меліоратор». Став¬ 
ропольський край. 11. Заготівля кормів у держплемзаводі 
«Маньково». Краснинський район Смоленської області. РРфСР. 



До ст. Союз Радянських Соціалістичних Республік. Наука. 1. Найбільший прискорювач-синхро- 
фазотрон. Об’єднаний ін-т ядерних досліджень. Дубна Моск. обл. 2. Високочастотний зал ліній¬ 
ного прискорювача електронів, фіз.-тех. ін-т АН УРСР. Харків. 3. Радянсько-французька установка 
«Мірабель». Ін-т фізики високих енергій. Серпухов Моск. обл. 4. Лазер, фіз. ін-т ім. П. М. Лебедєва 
АН СРСР. Москва. 5. Спускний апарат автоматичної міжпланетної станції «Венера-13». 6. Лабора¬ 
торія Ін-ту фіз.-тех. проблем енергетики АН Лит. РСР. Вільнюс. 7. Телескоп. Астрофіз. ін-т 
АН Каз. РСР. Алма-Ата. 8. Установка для одержання надчистих металів. Ін-т фізики твердого 
тіла АН СРСР. Москва. 9. Випробування робочих органів с.-г. машин. Центр, н.-д. ін-т механізації 
і електрифікації с. г. Нечорноземної зони СРСР. Мінськ. БРСР. 10. Лікування за допомогою 
кобальтової гармати в одній т клінік м. Ужгорода. 11. Пульт керування 240-см ізохронного 
циклотрона. Ін-т ядерних досліджень АН УРСР. Київ. 



До ст. Союз Рейнських Соціалістичних Республік. ультразвуком. Н.-д. ін-т швидкої допомоги ім. М. В. Скліфосовсько- 
Охорона здоров я. Москва. 8. Застосування лазерного комбайна «Лиман». Одеський 

н.-д. ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. акад. В. П. філатова. 
1. Перша міська лікарня. Мінськ. 2. Курорт Пії^нда. Груз. РСР. 3. Все- 9. Мікрохірургічна операція в одній з клінік Москви. 10. Нова діаг- 
союзний онкологічнии,науковии центр АМН СРСР. Москва. 4. Операція, ностична апаратура. Ін-т педіатрії АМН СРСР. 11. Лікування перелол^ 
Клініка Ташкентського філіалу Всесоюзного центру хірургії. 5. Палата хребта в барокамері. Ленінградський нейрохірургічний н.-д. ін-т. 12. Об- 
новонароджених. Всесоюзний н.-д. центр з охорони здоров’я матері числювальний центр н.-д. та випробувального ін-ту мед. техніки МОЗ 
і дитини МОЗ СРСР. 6. Слуховідновлювальний центр. Київ. 7. Лікуван- СРСР. Москва. 13. Грязелікарня. Желєзноводськ. 
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До ст. Союз Радянських Соціалістичних Республік. 
Архітектура. 

I. Будинок Ради Міністрів РРфСР у Москві. 1980. Арх. 
Д. Чечулін та ін. 2. Житловий масив Тропарьово в Москві. 
1975—80. Арх. М. Посохін та ін. 3. Готель «Прибалтій¬ 
ський» у Ленінграді. 1979. Арх. М. Баранов, С. Євдокимов 
та ін. 4. Музичний театр в Омську. 1981. Арх. Д. Лур’є. 
5. Кінотеатр «Київська Русь» у Києві. 1982. Арх. В. Таєн- 
чук. 6. Житловий будинок на масиві Оболонь у Києві. 
1982. Арх. В. Дрізо, Л. Коломієць та ін. 7. Волзький авто¬ 
завод у м. Тольятті. 1967-74. Арх. М. Меламед, Д. Четиркін 
та ін. 8. Готель «Ялта» в Ялті. 1975. Арх. А. Полянський 
та ін. 9. Палац спорту в Мінсьі^. 1966. Арх. С. філімонов 
і В. Малишев. 10. Палац Дружби народів ім. В. І. Леніна 
в Ташкенті. 1981. Арх. Є. Розанов і В. Шестопалов. 
II. Палац культури «фархад» у м. Навої. 1972. Арх. І. Ор- 
лов, Т. Сафонова та ін. 12. Театр у Махачкалі. 1967. Арх. 
Г. Мовчан, В. Красильников та ін. 



1 

До ст. Союз Радянських Соціалістичних Республік. 
Архітектура. 

1. Алма-Ата. Площа Л. І. Брежнєва. 70-і рр. 20 ст. Арх. Б. Руба- 
ненко та ін. 2. Інженерний ксюпус М-ва автомобільних шляхів 
Груз. РСР у Тбілісі. 1975. Арх. Г. Чахава і 3. Джалаганія. 3. Буди¬ 
нок відпочинку «Сонячний» у Гагрі. 1980. Арх. Ш. Чичинадзе. 
4. Зал «Октомбріє» в Кишиневі. 1974. Арх. С. фрідлін і Е. Єгу- 
пова. 5. Палац ВДНГ у Вільнюсі. 1981. Арх. Е. Стасюліс. 
6. Радгосп-технікум Янеда. Ест. РСР. 1974. Арх. В. Пормейстер. 
7. Будинок камерно-класичної музики ім. Комітаса в Єревані. 
1975—77. Арх. С. Кюркчян. 8. Палац профспілок у Душанбе. 
1974—77. Арх. В. Шелухін. 9. Готель «Ашхабад» в Ашхабаді. 
70-і рр. 20 ст. Арх. А. Ахмедов, ф. Алієв та ін. 10. Кінотеатр 
ім. Нізамі в Баку. 1934. Арх. С. Дадашев. 11. Будинок художнього 
театру ім. Я. Райніса в Ризі. 1980. Арх. М. Станя, І. Якобсон та ін. 
12. Музей образотворчих мистецтв у м. фрунзе. 1974—76. Арх. 
Д. Ирискулов, В. Назаров та ін. 13. Драм, театр у Кизилі. 1979. 
Арх. М. Бубнов, В. Лазарєв та ін. 



І 

До ст. Союз Ралянськиж Соціалістичних Республік. 
Образотворче мистецтво. 

1. О. Т. Матвєєв. Жовтень. Гіпс. 1927. РРфСР. 
2. О. О. Дейнека. Оборона Петрограда. 1928. РРфСР. 
3. Т. Г. Мамедов, О. Г. Ельдаров. Пам’ятник фізулі 
в Баку. Бронза, граніт. 1964. 
4. М. А. Савицький. Поле. 1973. БРСР. 
5. М. М. Божій. «Думи мої, думи...». 1959—60. УРСР. 
6. І. Д. Вієру. Жнива. 1972. Молдавська РСР. 
7. С. С. кобуладзе. Шота Руставелі. Гуаш. 1938. 
Грузинська РСР. 

8. М. С. Сар’ян. Портрет академіка Й. А. Орбелі. 1943. 
Вірменська РСР. 
9. Р. М. Нурму^хаметов. У нафтовому краї. 1969. 
Башкирська АРСР. 
10. ф. В. Сичков. Дівчина в синій хустці. 1935. 
Мордовська АРСР. 



До ст. Союз Радянських Соціалістичних 
Республік. Образотворче мистецтво. 

1. В. А. Озол. Збирання яблук. 1972. Лат¬ 
війська РСР. 2. Й. М. Кузмінскіс. Лебеді 
відлітають. Граві^а на дереві. 1963. Ли¬ 
товська РСР. 3. В. В. Толлі. Утворення 
хмар. Травлення. 1964. Естонська РСР. 
4. X. І. Наурзбаев. Пам’ятник Чокану 
Валіханову в Алма-Аті. Бронза, граніт. 
1969. Казахська РСР. 5. М. Мамедов. 
Червоні в Каракумах. 1972. Туркменська 
РСР. 6. 3. Н. Хабібуллаєв. Бахор. 1967. 
Таджицька РСР. 7. О. П. Мунхалов. 
О, сонце! З серії «Моя Північ». Ліногра¬ 
вюра. 1965. Якутська АРСР. 8. Р. Ахме- 
дов. Материнські роздуми. 1956. Узбець¬ 
ка РСР. 9. С. О. Чуйков. Ранок. 1947. 
Киргизька РСР. 10. А. А. Туладзе. Ранок 
гір. Латунь, карбування. 1971. Чечено-Ін- 
гушська АРСР. 
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До ст. Союз Радянських Соціалістичних Рес¬ 
публік. 
Народно-декоративне мистецтво. 

1. Д. Головко. Свічник «Лев». Кераміка. 1974. 
2. Полтавський рушник, фрагмент. 1979. 
1 і 2 — УРСР. 3. Є. Артеменко. «Хліб-сіль». 
Солома. 1975. БРСР. 4. Димковська іграшка 
«Бариня». 1981. 5. Козубенька. Дерево. 1956. 
Вологод. область. 6. О. Наумова. Хутряна сум¬ 
ка. 1975. Камчат. область. 4—6 — РРфСР. 
7. Рушник. 19 ст. Молд. РСР. 8 і 9. Тавсакраві — 
налобні приіфаси. 19 ст. Груз. РСР. 10. Ювелірні 
вироби з срібла. 19 ст. Вірм. РСР. 11. Привіска 
від вінка. 12 ст. Реконструкція. Латв. РСР. 
12. Вишивка кольоровим бісузом. 19 ст. Аз. РСР. 
13. Маснична маска. 19 ст. Лит. РСР. 14. Юве¬ 
лірні прикраси. 19—20 ст. Каз. РСР. 15. Тарілка. 
Кераміка. 17 ст. Узб. РСР. 16. Попона. Поч. 
20 ст. Кирг. РСР. 17. Керамічні вироби. 19 ст. 
Тадж. РСР. 18. Килимок. Поч. 20 ст. Туркм. РСР. 
19. Плетені вироби. 1974. Ест. РСР. 
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До ст. Союз Радянських Соціалістичних Республік. Музика і театр. 
1, З і 5. Сцени з опер; 1. «Руслан і Людмила» М. І. Глинки. Великий 
театр СРСР. Москва. 1972. 3. «Милана» Г. І. Майбороди. Київський театр 
опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. 1967. 5. «Майстер Рокле» Й. Варцлау. 
Дит. муз. театр. Москва. 1981.6 і 8. Сцени з балетів: 6. «Тисяча і одна ніч» 
ф. Амірова. Азерб. театр опери та балету ім. М. ф. Ахундова. Баку. 1980. 
8. «Андрієш» 3. М. Ткач. Молд. театр опери та балету. Кишинів. 1981. 
2, 4, 7, 9, 10 і 11. Сцени з вистав: 2. «Ярослав Мудрий» І. А. Кочерги. 
Укр. драм, театр ім. Т. Г. Шевченка. Харків. 1946. 4. «Іванов» А. П. Чекова. 
Моск. худож. акад. театр, ім. М. Горького. 1976. 7. «Павлинка» Я. Купали. 
Білорус, театр драми їм. Янки Купали. Мінськ. 1977. 9. «Я, бабуся, Іліко 
та Іларіон» Н. В. Думбадзе. Груз. театр ім. К. О. Марджанішвілі. Тбілісі. 
1960. 10. «Материнське поле» за Ч. Айтматовим. Казах, театт >^ами 
ім. М. Ауезова. Алма-Ата. 1964. 11. «На задвірках» за повістю О. Лутса. 
Ест. театр «Ванемуйне». Тарту. 1974. 
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До ст. Союз Радянських Соціалістичних Республік. 
Кіно. 

I. «Мати» (1926, реж. В. Пудовкін). 2. «Ми з Крон¬ 
штадта» (1936, реж. Ю. Дзиган). 3. «Арсенал» (1929, 
реж. О. Довженко). 4. «Іван Грозний» (1945—46, реж. 
С. Ейзенштейн). 5. «Ленін у 1918 році» (І939, реж. 
М. Ромм). 6. «Сорок перший» (1956, реж. Г. Чухрай). 
7. «Перший учитель» (1966, реж. А. Михалков-Конча- 
ловськийГ 8. «А зорі туг тихі» (1972, реж. С. Ростоць- 
кий). 9. «Премія» (1974, реж. С. Мікаелян). 10. «Чор¬ 
на курка, аоо Підземні жителі» (1981, реж. В. Гресь). 
II. «Невістка» (1971, реж. X. Нарлієв). 12. «Карл 
Маркс. Молоді роки» (1980, реж. Л. куліджанов). 
13. «Міміно» (1977, реж. Г. Данелія). 
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Продукція машинобудування 1981 
порівняно з 1970 зросла в 2,8 
раза; випуск приладів збільшився 
в 2,5, засобів обчислювальної тех¬ 
ніки — в 7 раз. В різних районах 
країни введено в дію нові підпри¬ 
ємства. Серед них: Волзький ав- 
томоб. з-д (ВАЗ) у м. Тольятті, 
Камський автомоб. з-д по вироби, 
великовантажних автомобілів у 
м. Брежнєві, волгодонський з-д 
<Атоммаш>>, Красноярський з-д 
важкого машинобудування і Аба- 

Виробництво ділової деревини 
і продукції деревообробної і целю¬ 
лозно-паперової промисловості 

1940 1965 1981 

Вивіз ділової 
деревини, 
млн. м* 118,3 273,8 277,3 

Пиломатеріа¬ 
ли, млн. м® 35,4 111,0 98,1 

Фанера клеє¬ 
на, тис. м® 782 1756 2035 

Деревноволок- 
нисті плити, 
млн. м^ 4,1 138 482 

Деревно- 
стружкові 
плити, млн. м“ 0,8 5,4 

Целюлоза, 
млн. т 0,6 3,2 7,3 

Папір, млн. т 0,8 3,2 5,4 

Картон, млн. т 0,2 1.5 3,6 

канський вагонобудівний. Ужго- 
родський з-д -«Електродвигун», 
«Азерелектротерм» в Азербайджа¬ 
ні, Марийський машинобудівний 
з-д у Туркменії тощо. В 70-х рр. 
на основі досягнень науки розвину¬ 
лись такі сучас. галузі, як атом¬ 
не машинобудування, виробництво 
космічної техніки, електронної і 
мікроелектронної, лазерної техні¬ 
ки. в одинадцятій п'ятирічці пе¬ 
редбачено випереджаючий розви¬ 
ток галузі. Випуск продукції має 
зрости не менш як в 1,4 раза. По¬ 
ставлено завдання освоїти в ко¬ 
роткі строки серійне вироби, но¬ 
вих конструкцій машин, устатку¬ 
вання, засобів автоматизації і при¬ 
ладів, що дадуть змогу викори¬ 
стати в широких масштабах висо¬ 
копродуктивні, енерго- і мате- 
ріалозоерігаючі технології, підви¬ 
щити тех. рівень і якість продук¬ 
ції машинобудування, значно під¬ 
нести економічність і продуктив¬ 
ність виготовлюваної техніки, 
її надійність і довговічність. Див. 
Машинобудування. 
Лісова, деревообробна і 
целюлозно-паперова про¬ 
мисловість. Ці галузі спира- 

В цеху великогабаритного литва Брат¬ 
ського алюмінієвого заводу. Іркутська 
область. РРФСР. 

ються на багату сировинну базу 
і розвиваються на новій тех. ос¬ 
нові. Підприємства цих галузей 
розташовані переважно в Північ¬ 
ному, Північно-Захід йому екон. 
районах, Поволжі, Сибіру. Бу¬ 
дуються НОВІ великі підприєм¬ 
ства, розраховані на комплекс¬ 
ну переробку деревини (Брат¬ 
ський лісопром. комплекс, Усть- 
Ілімський лісопром. комплекс), 
в одинадцятій п’ятирічці перед¬ 
бачено збільшити обсяг випуску 
продукції в цих галузях на 17— 
19%, зокрема випуск деревно- 
стружкових плит намічено збіль¬ 
шити прибл. в 1,5 раза, деревно- 
волокнистих плш і картону — в 
1,3—1,5, целюлози — в 1,3—1,4 
раза і паперу — на 20—25%. Див. 
Лісова промисловість, Деревооб¬ 
робна промисловість. Целюлоз¬ 
но-паперова промисловість. Зав¬ 
дяки створенню промислово¬ 
сті будівельних матері¬ 
алів стали можливими великі 
масштаби буд-ва дальше підви¬ 
щення його екон. ефективності. За 
темпами зростання і абс. обсягом 
випуску ряду буд. матеріалів 
і конструкцій СРСР випередив 
промислово розвинуті капіталі¬ 
стичні країни. 
Зростання вироби, буд. матеріалів 
у країні супроводиться поліпшен¬ 
ням їхньої якості, в галузі широко 
здійснюється тех. реконструкція 
підприємств. Вони розміщені в усіх 
екон. районах. 

Виробництво окремих видів буді¬ 
вельних конструкцій і матеріалів 

1940 1960 1970 1981 

Збірні залізо¬ 
бетонні кон¬ 
струкції 1 виро-* 
би, млн. м* 0,3 30,2 84,6 124,5 
Цемент, млн. т 5,8 45,5 95,2 127,2 
Цегла, 
млрд. шт. 7.6 35,5 43,2 41,8 
М’які покрі¬ 
вельні та ізо¬ 
ляційні мате¬ 
ріали, млн. м^^ 130 750 1334 1710 
Азбестоце¬ 
ментні листи 
(шифер), млн. 
умовних пли¬ 
ток 212 2991 5840 7452 

Скло віконне, 
млн. м* ’ 45,7 147 231 245 

Легка промисловість. У 
1981 порівняно з 1970 обсяг про¬ 
дукції галузі збільшився в 1,5 ра¬ 
за. В розрахунку на душу насе¬ 
лення за цей період випуск бавов¬ 
няних тканин зріс у 2 рази, вов¬ 
няних — у 3,6, шовкових — у 1,7, 
шкіряного взуття — в 2,5 раза. 
Підприємства галузі розміщені в 
усіх екон. районах. Найважливі¬ 
шими районами текст, пром-сті є 
Центральний, Середньоазіатський 
та Закавказзя. 
За роки Рад. влади створено нові 
вироби.: штучної шкіри, плівкових 
і нетканих матеріалів, штучного 
хутра, дубльованих матеріалів для 
пошиття одягу, плащових тканин 
з різним’ покриттями і просочен¬ 
нями. В 70-х рр. інтенсивно здійс¬ 
нювалося тех." переоснащення галу¬ 

зі. Поряд з розвитком старих 
(Центр > створені НОВІ потужні р-ни 
і центри вироби, тканин— в Серед. 
Азії, Поволжі, Закавказзі, а та¬ 
кож на Україні. Значно поліпшили¬ 
ся техніко-екон. показники роботи 
підприємств. Вироби, бавовняної 
пряжі на 1000 веретен за год. 1981 
становило 870 кілономірів (1940 
— 538), сурових тканин на один 
верстат за год.— 12 505 метроуто- 
чин (1940 — 7258); бавовняної пря¬ 
жі в середньому на одного робітни- 

Виробництво основних видів про¬ 
дукції легкої промисловості 

1940 1965 1970 1981 

Тканини всіх 
видів, млн. м^^ 3320 7498 8852 10951 

в т. ч.. 

бавовняні 2715 5499 6152 7171 

вовняні 155 466 643 768 

лляні 272 548 707 659 
шовкові 67 801 1146 1806 

Панчішно- 
шкарпеткові 
вироби, млн, 
пар 489 1350 1338 1726 

Білизняний 
трикотаж, 
млн. шт. 127 715 814 1169 

Шкіряне взут 
гя. млн. пар 212 486 679 738 

ка за год.— 220,7 кілономірів 
(1940 — 77,3), сурових тканин — 
52,9 тис. метроуточин (1940 — 
20,4). За роки десятої п’ятирічки 
1976—80 збудовано багато нових 
підприємств галузі, зокрема хут¬ 
рово-прядильна ф-ка в Кривому 
Розі, Андижанська прядильно- 
ткацька ф-ка, Курський шкіря¬ 
ний з-д. Планом на одинадцяту 
п’ятирічку 1981—85 передбачено 
збільшити обсяг вироби, продук¬ 
ції галузі на 18—20% , нарощувати 
випуск високоякісних товарів, що 
користуються підвищеним попи¬ 
том, розширювати вироби, і підви¬ 
щувати якість товарів дит. асорти¬ 
менту тощо. 
Зростає виробництво то¬ 
варів к у л ь т у р н о-п о б у- 
тового і господарського 
призначення. Пром-сть ви¬ 
пускає радіоприймачі, в т. ч. 
транзисторні, радіоли, телевізори, 

Випуск товарів культурно-побуто¬ 
вого і господарського призначення 

1940 1960 1970 1981 

Годинники, 
млн. шт. 2,8 26 40,2 68,6 
Радіоприйма¬ 
чі та радіоли, 
тис. шт 178 4165 7815 8704 
Телевізори, 
тис. шт. 0,3 1726 6682 8190 

в т. ч. ко¬ 
льорового 
зображення 46 2710 

Електропило¬ 
соси, тис. шт. — 501 1509 3359 
Пральні ма¬ 
шини, тис. шт. — 895 5243 3928 
Холодильни¬ 
ки, тис. шт. 3,5 529 4140 5933 

Фотоапарати, 
тис. шт. 355 1764 2045 4376 

СРСР 

Лінія розливу ризь¬ 
кого чорного бальзаму 
у виробничому об’єд¬ 
нанні «Латвіяс баль- 
замо. Латвійська РСР. 

25 УРЕг т. 10 
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СРСР 

в одному з цехів Воло¬ 
годського маслозаводу. 
Вологодська область. 
РРФСР. 

магнітофони, холодильники, праль¬ 
ні машини, пилососи, електропо- 
лотери, фото- і кінознімальну апа¬ 
ратуру та ін. побутові товари. 
В 1981 їх було випущено на суму 
29,4 млрд. крб., або в 4 рази 
більше, ніж 1965 (7,3 млрд. крб.). 
Високими темпами зростає вироби, 
і розширюється асортимент меб¬ 
лів, посуду тощо, в 1981 було ви¬ 
роблено меблів на суму 5,7 млрд. 
крб. (1970 — 2,8 млрд. крб.). В 
одинадцятій п’ятирічці намічено 

Виробництво основних продуктів 
харчової промисловості СРСР 

1940 1960 1970 1981 

Цукор-пісок, 
млн. т 2,2 6.4 10,2 9,5 

М’ясо (вклю¬ 
чаючи субпро¬ 
дукти 1-ї кате¬ 
горії), млн. т 1,5 4.4 7,1 9,3 

Ковбасні ви¬ 
роби, тис. т 403 1351 2286 3056 

Вилов риби, 
добування 
морського 
звіра і 
морепродуктів, 
млн. т 1,4 3.5 7.8 9,6 

Тваринне мас 
ло, тис. т 252 737 963 1210 

Продукція 3 
незбираного 
молока в пере¬ 
рахунку на 
молоко, млн. т 1,3 8.3 19,8 25,7 

Консерви, 
млрд. умовних 
банок 1,1 4.9 10,7 15,9 

Кондитерські 
вироби, млн. 1 ̂ 0,8 2.3 2.9 4.0 

Макаронні ви¬ 
роби, млн. т 0,3 1,3 1,2 1.6 

збільшити випуск товарів галузі не 
менш як в 1,4 раза, значно під¬ 
вищити їхню якість, постійно по¬ 
новлювати і поліпшувати асор¬ 
тимент продукції. 
Харчова промисловість. 
В Рад. Союзі діють тисячі під¬ 
приємств галузі. Хлібопекарні, 
макаронні фабрики, молочні, по 
виробництву безалкогольних на¬ 
поїв заводи та багато інших під¬ 
приємств харчової промисловості є 
практично повсюдно. В той же час 
республіки та екон. райони спе¬ 
ціалізовані на певних видах виро¬ 
бів, зокрема в УРСР, Молдавії зо¬ 
середжено значну частину під¬ 
приємств по вироби, фруктових 
консервів, соків та вина; Грузія є 
осн. виробником чаю і цитрусо¬ 
вих; Прибалтійські республіки спе¬ 
ціалізуються на вироби, молочних 
продуктів, сиру, масла. В РРФСР 
розвинута рибна пром-сть; тут зо¬ 
середжено більше половини за¬ 
гальносоюзного вироби, молочних 
і м’ясних консервів. П’ять союз¬ 
них республік — РРФСР, Украї¬ 
на, Казахстан, Білорусія і Литва 
— дають 90% всього вироби, м’я¬ 
са. Понад половину вироби, цук¬ 
ру припадає на УРСР, бл. трети¬ 
ни — на РРФСР. Обсяг валової 
продукції галузі 1981 порівняно 
з 1940 зріс майже в 1,5 раза, 
значно розширився асортимент 
харчових продуктів, відбулися 
зміни в розміщенні підприємств 
по тер. країни з урахуванням 

наявності сировинних баз і потреб 
населення. 
В галузі широко здійснюється ре¬ 
конструкція і тех. переоснащен¬ 
ня підприємств. Впроваджується 
сучас. устаткування, зростає се¬ 
редня потужність підприємств, 
автоматичних ліній і установок. 
За 1976—80 збудовано багато під¬ 
приємств галузі, зокрема Добрин- 
ський цукровий з-д, м’ясокомбіна¬ 
ти у Волго донську, Жлобині й 
Урюпинську, міські молочні ком¬ 
бінати в Кишинові, Томську, Оде¬ 
сі, Алма-Аті. Дальший розвиток 
усіх галузей харч, пром-сті здійс¬ 
нюватиметься на основі реаліза¬ 
ції одинадцятого п’ятирічного пла¬ 
ну і Продовольчої програми СРСР 
на період до 1990 року. За 1980 
—85 намічено збільшити випуск 
продукції на 23—26%; оснасти¬ 
ти підприємства харч, пром-сті 
потоковими лініями і комплек¬ 
тами устаткування, що забезпечу¬ 
ють значне підвищення продуктив¬ 
ності праці, глибоку переробку 
с.-г. продукції і скорочення її 
втрат, підвищення якості і розши¬ 
рення асортименту продуктів хар¬ 
чування. 
Передбачено заходи щодо поліп¬ 
шення асортименту і підвищення 
якості м’ясних та молочних про¬ 
дуктів, збільшення виробництва і 
поставок рідкого цукру, швидкого 
зростання вироби, олії, марга¬ 
ринової продукції, поліпшення 
їхньої якості, нарощування тем¬ 
пів випуску продуктів дит. і 
дієтичного харчування, зокрема 
вироби, консервів для дит. і діє¬ 
тичного харчування передбачено 
збільшити до 1985 в 2 рази і до 
1990 — в 2,5 раза проти 1980. 
Виготовлення кондитерських ви¬ 
робів намічено довести 19^ не 
менш як до 4,4 млн. т, харч, кон¬ 
центратів — до 350 тис. т. Довести 
вироби, харч, рибної продукції 
1985 до 4,2 млн. т і 1990 — до 4,3— 
4,5 млн. т, рибних консервів — 
відповідно до З млрд. і не менш як 
3,2 млрд. умовних банок. Див. 
також статті про окремі галузі 
харчової промисловості. 
Мікробіологічна і ком¬ 
бікормова п ро ми сл о в і’сть 
значно розвинулася в 70-х рр. 
На основі мікробіол. синтезу 
виробляються кормові білки, амі¬ 
нокислоти, вітаміни, антибіотики, 
ферменти, бактеріальні добри¬ 
ва, мікробіол. засоби захисту 
рослин. Високими темпами зро- 

В одному з цехів Котласького целю¬ 
лозно-паперового комбінату. Архан¬ 
гельська область. РРФСР. 

стає виробництво кормового мікро¬ 
біологічного білка- 
Для збагачення концентрованих 
кормів розвивається випуск різ¬ 
них видів антибіотиків, лізину, 
преміксів та ін., що дає змогу ін¬ 
тенсифікувати технологію і збіль¬ 
шувати вихід продукції в ряді 
вироби, харч, пром-сті, підвищу¬ 
вати продуктивність тваринництва. 
Продовольчою програмою СРСР на 
період до 1990 року намічено захо¬ 
ди по нарощуванню вироби, ком¬ 
бікормів на держ., міжгосп. під¬ 
приємствах, у колгоспах і радго¬ 
спах, а також повноцінних білково- 
вітамінних добавок. 
Карту див. на окремому аркуші, 
с. 432—433. Іл. див. на окремому 
аркуші, с. 384—385. 

А. Т. Хрущов. 
Агропромисловий комплексе АПК). 
Формування агропром. комплек¬ 
су СРСР — результат економічної, 
технологічної та організаційної 
взаємодії с. г. і пром-сті, тобто 
агропромислової інтеграції. Ядро 
АПК — сільське господарство. Ін¬ 
ші складові елементи комплексу — 
галузі по заготівлі, зберіганню і 
переробці с.-г. продукції (харч, 
промисловість, крім рибної; під¬ 
приємства легкої пром-сті, зайняті 
первинною переробкою с.-г. сиро¬ 
вини; заготівельна система і еле¬ 
ваторно-складське г-во); галузі, 
що виготовляють засоби вироби, 
і взагалі забезпечують матеріаль- 
но-тех. ресурсами с. г. (тракторне 
і с.-г. машинобудування, маши¬ 
нобудування для тваринництва і 
кормовиробн.; пром-сть мінераль¬ 
них добрив і хім. засобів захисту 
рослин; комбікормова і мікробіол. 
пром-сть); галузі, що виготовляють 
засоби вироби, для ін. структурних 
складових комплексу (машинобу¬ 
дування для харч, пром-сті і під¬ 
приємств легкої пром-сті по пере¬ 
робці с.-г. сировини); підприємст¬ 
ва по виробничо-тех. обслугову¬ 
ванню с. г.; виробнича і соціальна 
інфраструктура. В сучас. період 
комплекс виробляє понад 40% 
продукції нар. г-ва країни. Шляхи 
збалансованого розвитку агропром. 
комплексу країни в найближ¬ 
че десятиліття визначено Продо¬ 
вольчою програмою СРСР на 
період до 1990 року. З її прийнят¬ 
тям поставлено завдання здійснити 
перехід до планування АПК і уп¬ 
равління ним як єдиним цілим на 
всіх рівнях — від низового райо¬ 
ну до країни в цілому. 
Сільське господарство — одна з 
найважливіших частин єдиного 
нар.-госп. комплексу країни, одна з 
осн. сфер матеріального вироби., 
що великою мірою впливає на тем¬ 
пи розвитку рад. економіки і під¬ 
вищення добробуту трудящих, в 
СРСР створено велике високсмеха- 
нізоване соціалістичне с. г. до 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції ця галузь була однією з най¬ 
відсталіших у тех. і екон. відно¬ 
шеннях. На основі індустріаліза¬ 
ції країни і втілення в життя ко¬ 
оперативного плану В. І. .Леніна 
мільйони розпорошених одноосіб¬ 
них сел. г-в об’єднались у колек¬ 
тивні г-ва — колгоспи, які д-ва 
оснастила новітньою технікою. 
Створено також мережу радгоспів, 
заснованих на держ. формі влас¬ 
ності на засоби вироби. В СРСР 
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на кін. 1981 налічувалося 25,9 
тис. колгоспів (без риболовецьких) 
і 21,6 тис. радгоспів. У країні ши¬ 
роко здійснюються спеціалізація 
і концентрація с.-г. вироби, на ос¬ 
нові міжгосподарського кооперу¬ 
вання і агропромислової інтегра¬ 
ції. На кін. 1981 в СРСР налічу¬ 
валося 9,7 тис. міжгосп. підпри¬ 
ємств і орг-цій, у т. ч. тваринниць¬ 
ких — 1509. С. г. країни має по¬ 
тужну матеріально-тех. базу. 
Парк с.-г. машин становив (тис. 

Обмолот валків пшениці в колгоспі 
імені Т. Г. Шевченка Новосанжар- 
ського району Полтавської області. 
УРСР. 

шт., 1981): тракторів — 2598, зер¬ 
нозбиральних комбайнів — 741, 
вантажних автомобілів — 1653. 
Різні види с.-г. вироби, об’єдну¬ 
ються в 2 осн. галузі: землероб¬ 
ство і тваринництво. 
Землеробство. У користу¬ 
ванні колгоспів, радгоспів та ін¬ 
ших державних с.-г. підприємств 
на 1.Х1 1981 було 1051,5 млн. га 
зем. плоші, с.-г. угіддя становили 
553,7 млн. га, в т. ч. орні землі — 
226,6 млн. га, сіножаті — 34,9 млн. 
га, пасовища — 286,9 млн. га. Площі 
посівів істотно збільшились у зв’яз¬ 
ку з освоєнням цілинних і перело¬ 
гових земель і поліпшенням вико¬ 
ристання орних земель. Посівна 
площа всіх с.-г. культур за 1940— 
81 збільшилась в 1,4 раза. Відбу¬ 
лися якісні зрушення у струк¬ 
турі посівів за рахунок розши¬ 
рення площ під найврожайніши- 
ми культурами і сортами. Значна 
питома вага в заг. посівній площі 
1981 належала зерновим культурам 
(бл. 60% всіх посівів в СРСР). 
Осн. частина валового збору зерна 

Посівні площі сільськогосподарсь¬ 
ких культур (млн. га) 

Посівна площа 1940 1965 1981 

Вся посівна площа 150,6 209,1 214,9 
Зернові культури 110,7 128,0 125,6 
в т. ч. пшениця 40,3 70,2 59,2 
кукурудза 
на зерно 3,7 3,2 3,5 

Технічні культури 11,8 15,3 14,2 
в т. ч. 
цукрові буряки 
(фабричні) 1.2 3,9 3.6 
соняшник 3,5 4.9 4,2 
бавовник 2,1 2.4 3,2 

Картопля 7,7 8.6 6,9 
Овочі 1,5 1,4 1,7 
Кормові культури 18,1 55,2 66.1 

в країні припадає на РРФСР 
(майже з/д), Україну (‘/з) і Казах¬ 
стан (понад 7іо)- Ці союзні респуб¬ 
ліки разом виробляють 95% всієї 
пшениці.. По вироби, бавовни виді¬ 
ляються союзні республіки Серед. 
Азії (майже ®/іо валового збору), 
насамперед У зо. РСР (бл. 7з)і 
цукрового буряку — УРСР (З/з), 
РРФСР (бл. 7.4); льоноволокна — 
РРФСР (бл. ‘/з), УРСР (понад 
74), БРСР (понад 75)1 соняшнику— 
РРФСР (бл. 72) і УРСР (бл. 72)- 
Вироби, продукції землеробства 
збільшується гол. чин. внаслідок 
підвищення врожайності за раху¬ 
нок факторів інтенсифікації цієї 
галузі с. г.— хімізації, меліорації 
земель, комплексної механізації 
виробничих процесів, поліпшення 
насінництва, впровадження нових 
високоврожайних сортів с.-г. куль¬ 
тур. 
Важливе значення для забезпечен¬ 
ня динамічного розвитку с. г., зо¬ 
крема землеробства, має постанова 
Липневого пленуму ЦК КПРС 1978 
-«Про дальший розвиток сільсько¬ 
го господарства СРСР», рішення 
Травневого пленуму ЦК КПРС 
1982, який схвалив Продоволь¬ 
чу програму СРСР на період до 
1990 року, і Листопадового пле¬ 
нуму ЦК КПРС 1982. Зокрема, 
Програмою намічено підвищити 
врожайність зернових культур при 

Валовий збір основних сільсько¬ 
господарських культур (млн. т) 

Сільськогоспо¬ 
дарські культури 1940 1965 1981 

Зернові культури 95,6 121,1 205,1* 
в т. ч. пшениця 31,8 59,7 99,7* 

кукурудза 
на зерно 5,2 8,0 9,6* 

Технічні культури 
в т. ч. 
бавовна-сирець 2,24 5.7 9,6 
цукрові буряки 
(фабричні) 18,0 72,3 60,8 
соняшник 2.64 5,45 4.7 

Картопля 76,1 88,7 72,1 
Овочі 13,7 17,6 27,1 

* в середньому за 1976—80. 

збереженні стабільності посівних 
площ. їхня врожайність має бути 
доведена до 21—22 ц з га, а се¬ 
редньорічне вироби, зерна в оди¬ 
надцятій п’ятирічці — до 238—243 
млн. т і в дванадцятій п’ятирічці 
— до 250—255 млн. т. Валовий 
збір зерна кукурудзи 1985 намі¬ 
чено довести до 17 млн. т і 1990— 
до 20 млн. т, вироби, зернобобових 
культур — відповідно до 12—14 
млн. т і 18—20 млн. т. 

Тваринництво. Розвиток 
громад, тваринництва в СРСР ха¬ 
рактеризується інтенсифікацією 
галузі і сталим зростанням її про¬ 
дуктивності. На 1.1 1982 в усіх ка¬ 
тегоріях господарств налічувалося 
(млн. голів): великої рогатої ху¬ 
доби — 115,9 млн. (в т. ч. корів — 
43,7), свиней — 73,3, овець і кіз — 
148,5, птиці — 1067,5. В 1981 в 
СРСР було вироблено м’яса (в 
забійній вазі) 15,2 млн. т, молока 
— 88,9 млн. т, яєць — 70,9 млрд. 
шт., вовни — 0,5 млн. т. Осн. 
кількість м’яса в країні виробля¬ 
ють РРФСР (бл. 72)» Україна 
(бл. 74)» Казахстан і союзні рес¬ 
публіки Серед. Азії; молока — 
РРФСР (понад 72)» Україна (бл. 
74)» Прибалтійські союзні респуб¬ 
ліки і Білорусія; яєць — РРФСР 
(бл. 75) і Україна (понад 75)1 ^ов- 
ни — РРФСР (бл. 72) і Казахстан 
(бл. 74)* Тваринництво розвиваєть¬ 
ся на основі зміцнення кормової 
бази, поліпшення породного скла¬ 
ду стада, концентрації вироби, 
шляхом створення великих тварин¬ 
ницьких комплексів, поліпшення 
утримання худоби і догляду за нею. 
Продовольчою програмою СРСР 
на період до 1990 року ставить¬ 
ся завдання довести середньо¬ 
річне виробництво м’яса (в забій¬ 
ній вазі) в одинадцятій п’ятирічці 
до 17—17,5 млн. т і в дванадцятій 
п’ятирічці — до 20—20,5 млн. т, 
молока — відповідно 97—99 млн. 
т і 104—106 млн. т, яєць — 72 
млрд. шт. і 78—79 млрд. шт. За¬ 
безпечити повсюдний перехід до 
інтенсивних методів ведення тва¬ 
ринництва і значне підвищення 
продуктивності всіх видів худоби 
і птиці. Намічено піднести рі¬ 
вень селекційно-племінної робо¬ 
ти, розширити мережу племінних 
г-в. прискорене зростання вироби, 
яловичини стане осн. напрямом 
збільшення ресурсів м’яса, далі 
розвиватиметься свинарство, збіль¬ 
шиться вироби, баранини на осно¬ 
ві ефективнішого використання 
можливостей степових, лісостепо¬ 
вих, напівпустельних і гірських 
районів країни. Головний напрям 
збільшення вироби, молока і мо¬ 
лочних продуктів — підвищення 
продуктивності корів, переведен¬ 
ня молочного тваринництва на 
пром. основу. 
Карту див. на окремому аркуші, 
с. 43*2—433. Іл. див. на окремому 
аркуші, с. 384—385. 

А. Т. Хрущов. 
Транспорт. В Рад. Союзі всі види 
транспорту розвиваються за єди¬ 
ним нар.-госп. планом. Створено 
Єдину транспортну систему 
СРСР, яка включає залізничний, 
морський, річковий, трубопровід- 

СРСР 

Виробниптво кормово¬ 
го мікробіологічного 
білка (тис. т товарно¬ 
го продукту) 

1965 98 
1970 261 
1975 674 
1981 1043 

Збирання цукрових 
буряків у Краснодар¬ 
ському краї. РРФСР. 

Вівчарський комплекс 
колгоспу «Перемога». 
Киргизька РСР. 

25 
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НИЙ, автомоб. і повітр. транспорт. 
Вантажооборот усіх видів транс¬ 
порту зріс з 494,4 млрд. т • км 
1940 до 6337,4 млрд. т • км 1981, 
пасажирооборот відповідно — з 
108,7 млрд. пасажиро-км до 926,7 
млрд. пасажиро-км. 
Планомірний розвиток трансп. си¬ 
стеми є важливою умовою ефек¬ 
тивного функціонування єдиного 
народногосподарського комплексу 
СРСР. Частка залізничного транс¬ 
порту становить понад ‘/г заг. 
вантажообороту країни. Довж. з-ць 
на 1.1 1982 становила 142,8 тис. 
км, у т. ч. електрифікованих — 
44,8 тис. км. За 1940—81 довжина 
залізниць зросла в 1,3 раза. За 
повоєнний час збудовано, зокрема, 
важливі магістралі: Моїнти — Чу, 
Південно-Сибірську, Абакан — 
Тайшет, Гур’єв — Астрахань та 
ін. залізниці. Здійснено великі 
роботи щодо тех. пореоснащення 
і реконструкції з-ць, буд-ва но¬ 
вих магістралей в Європ. і Азі¬ 
ат. частинах СРСР. Будуються 
нові з-ці, зокрема в Зх. і Сх. Си¬ 
біру, серед них найбільша — Бай- 
кало-Амурська магістраль (БАМ). 
В одинадцятій п’ятирічці 1981— 
85 передбачено ввести в експлуата¬ 
цію не менш як 5 тис. км других 
колій, електрифікувати понад 6 
тис. км і обладнати автом. блоку¬ 
ванням і диспетчерською централі¬ 
зацією більш як 15 тис. км з-ць, 
збудувати не менш як 3,6 тис. км 
нових залізничних ліній. Відкри¬ 
ти рух поїздів на всьому протязі 
Байка ло-Амурської залізничної 
магістралі. Збільшити вантажообо¬ 
рот залізничного транспорту на 
14—15% і пасажирооборот — на 
9%, підвищити продуктивність 
праці на 10—12% . Розвивається 
морський транспорт СРСР. Ча¬ 
стка мор. зовніпшьоторг. переве¬ 
зень (більш як у 120 країн світу) 
в заг. мор. вантажообороті переви¬ 

Перевезення, вантажооборот і пасажирооборот 
залізничного транспорту 

Одиниця 
виміру 1940 1965 1975 1981 

Перевезено вантажів млн. т 605,1 2415,3 3621,1 3762,2 
Вантажооборот млрд. 

т • км 420,7 1950,2 3236,5 3503,2 

Перевезено пасажи- 
рів млн. чол. 1377 2301 3470 3576 
Пасажирооборот млрд. па- 

сажи- 
ро-км 100,4 201,6 312,5 344,6 

Основні показники роботи морського транспорту 
Міністерства морського флоту в усіх видах плавання * 

Одиниця 
виміру 1940 1965 1975 1981 

Вантажооборот млрд. 
т • миль 13,4 210 398 461 

Перевезено вантажів 
Середня дальність 
перевезення 1 т ван- 

млн. т 32,9 119 200 223 

тажу миль 409 1759 1988 2064 
Пасажирооборот млн. па- 

сажиро- 
миль 480 796 1153 1372 

Перевезено пасажи- 
рів млн. чол. 9,7 37,2 51,6 .54,5 

• Без Середньоазіатського пароплавства 

щує 90%. Мор. транспорт відіграє 
велику роль і в п^евезеннях все¬ 
редині країни, осооливо в районах 
Далекого Сходу і Півночі. Освоєно 
Північний морський шлях. Прибл. 
2/з мор. перевезень СРСР припа¬ 
дає на Азово-Чорноморський бас.; 
другим є Балтійський, третім за 
обсягом перевезень — Далекосхід¬ 
ний бас. Гол. порти: Одеса, Іллі- 
чівськ, Новоросійськ, Ленінград, 
Калінінград, Рига, Владивосток, 
Находка, Мурманськ, Архан¬ 
гельськ, Ігарка. Збудовано нові 
порти — Находка, Нагаєво, Іллі- 
чівськ та ін. Створено поромні пе¬ 
реправи Баку — Красноводськ, 
Ваніно — Холмськ (Далекий 
Схід), Іллічівськ — Варна. 
В одинадцятій п’ятирічці 1981— 
85 передбачено поповнити флот 
спеціалізованими суднами-кон- 
тейнеровозами, ліхтеровозами то¬ 
що; забезпечити цілорічну навіга¬ 
цію в зх. частині Пн. мор. шляху 
і своєчасну доставку необхідних 
вантажів у райони Крайньої Пів¬ 
ночі і Далекого Сходу. Збільшити 
вантажооборот мор. транспорту на 
8—9%. 
Річковий транспорт СРСР за 
кількістю і протяжністю річкових 
шляхів посідає 1-е місце в світі. 
Заг. довжина експлуатованих всі¬ 
ма орг-ціями внутр. водних судно¬ 
плавних шляхів 1981 становила 
140 тис. км проти 108,9 тис. км 
1940. За роки Рад. влади в Європ. 
частині країни завдяки реконст¬ 
рукції Волго-Балтійського водного 
шляху, спорудженню нових суд¬ 
ноплавних каналів — Біломорсь¬ 
ко-Балтійського каналу, каналу 
імені Москви, Волго-Донського 
судноплавного каналу імені В. І. 
Леніна і великої кількості водосхо¬ 
вищ — створено єдину глибоко¬ 
водну систему, яка поєднує числен¬ 
ні райони і моря, що омивають цю 
частину СРСР. Більшість ванта¬ 
жів перевозиться річками Волго- 
Камського бас. Продовжуються ро¬ 
боти щодо поліпшення водних 
шляхів у сх. районах країни. 
В 1981—85 передбачено істотно 
зміцнити матеріально-тех. базу 
цього виду транспорту, насамперед 
для забезпечення перевезень ван¬ 
тажів у районах Сибіру, Далекого 
Сходу і Півночі. Поповнити річ¬ 
ковий флот теплоходами великої 
вантажопідйомності, суднами мі¬ 
шаного плавання типу чріка — мо¬ 
ре»-. Збільшити вантажооборот річ¬ 
кового транспорту на 19—20%. 
Тех.-екон. переваги трубопровід¬ 
ного транспорту висувають його 
на 1-е місце в транспортуванні наф¬ 
ти і нафтопродуктів. Перекачу¬ 
вання нафти і нафтопродуктів 
зросло з 7,9 млн. т 1940 до 637,7 
млн. т 1981. Довж. газопроводів 
на кін. 1981 становила 135 тис. км 
(1950 — 2,3 тис. км). За 1940—81 
збудовано багато трубопроводів, 
значно зріс їхній вантажооборот. 
В одинадцятій п’ятирічці 1981— 
85 передбачено прискорено роз¬ 
вивати трубопровідний транспорт, 
особливо для транспортування 
нафтопродуктів, нафти і газу із 
Зх. Сибіру в Європейську частину 
країни. 
За роки Рад. влади розвинувся 
автомобільний транспорт СРСР. 
Лише в пром-сті автомоб. транспорт 
шороку перевозить (1981) понад 

4,5 млрд. т вантажів (більше, ніж 
усі ін. види транспорту, разом 
узяті). Розвиток автомоб. тран¬ 
спорту базується на великій ав- 
томобільній промисловості, що ви¬ 
пускає (1981) 787 тис. вантажних, 
понад 1,3 млн. легкових автомобі¬ 
лів. Поряд із створенням потуж¬ 
ного парку автомашин здійснюєть¬ 
ся буд-во сітки автошляхів. Удос¬ 
коналюються старі й будуються но¬ 
ві магістральні шляхи держ. і респ. 
значення. Найгустіша сітка удо¬ 
сконалених автошляхів у Прибал¬ 
тиці, зх. областях України, Молда¬ 
вії, Закавказзі. Довж. автомоб. 
шляхів заг. користування з твер¬ 
дим покриттям 1981 становила 
744,1 тис. км (1940 — 143,4 тис. 
км), з них удосконалених (з цемен¬ 
тно-асфальтобетонним покриттям і 
чорне шосе) відповідно 386 тис. км 
(7,1 тис. км). Пасажирооборот ав¬ 
тобусів транспорту заг. користу¬ 
вання становив 401,7 млрд. паса¬ 
жиро-км 1981 проти 3,4 млрд. 
пасажиро-км 1940. У 1981 авто¬ 
бусним сполученням було охопле¬ 
но 2429 міст і с-щ міськ, типу, кіль¬ 
кість міжміськ. автобусних ліній 
становила 22,1 тис., а їхня заг. 
довжина — 3327 тис. км. 
На одинадцяту п’ятирічку 1981— 
85 передбачено збільшити вантажо¬ 
оборот автомоб. транспорту заг. 
користування в 1,3—1,4 раза і 
пасажирооборот автобусів заг. ко¬ 
ристування — на 16—18%. Зро¬ 
стає роль повітряного транспор¬ 
ту. СРСР має найгустішу в світі 
сітку повітр. ліній, які сполуча¬ 
ють понад 3500 міст і великих 
населених пунктів країни. Літаки 
Аерофлоту здійснюють польоти у 
84 країни світу (1981). Споруджено 
аеровокзальні комплекси в Москві, 
Ленінграді, Ризі, Борисподі (Ки¬ 
їв), Єревані, Алма-Аті тощо. За 
період 1940—81 загальна довжи¬ 
на повітряних ліній (без відділків, 
що перекриваються) зросла з 146 
тис. км до 1019 тис. км, в т. ч. в 
межах території СРСР — з 144 
тис. км до 804 тис. км. Вантажо¬ 
оборот за цей період збільшився 
з 23,2 млн. т до 3085 млн. т. Особ¬ 
ливо зріс пасажирооборот: у 1940 
літаками було перевезено 400 тис. 
пасажирів, у 1965 — 42,1 млн., у 
1981 — 108,9 млн. пасажирів. 
Високі темпи розвитку повітр. 
транспорту пов’язані з тех. пере¬ 
озброєнням авіації, зокрема з вве¬ 
денням в експлуатацію швидкісних 
реактивних літаків великої ванта¬ 
жопідйомності та дальності по¬ 
льоту. 
За одинадцяту п’ятирічку 1981— 
85 передбачено збільшити пасажи¬ 
рооборот повітр. транспсюту прибл. 
в 1,3 раза. Вантажооборот усіх 
видів транспорту має зрости на 
19%, пасажирооборот — на 15,5%. 
Відповідно до рішень XXVI з’їз¬ 
ду КПРС розрсюляється довгочас- 

•на комплексна програма розвитку 
транспорту. А. Т. Хрущов. 
Зв’язок. В СРСР є всі види зв'яз¬ 
ку — пошта, телеграф, телефон 
(міжміський, міський, внутріра- 
йонний), радіомовлення, радіозв'я¬ 
зок, телебачення, відеотелефон, 
радіотелефон та ін. Крім зв’язку 
заг. користування, існує зв’язок 
внутрівідомчого користування (у 
підпорядкуванні м-в і відомств), 
а також внутрівиробничого (шахти. 
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з-ди, радгоспи, колгоспи тощо), ор¬ 
ганізовуваний з урахуванням особ¬ 
ливостей структури і технологічних 
процесів вироби. Засоби зв’язку 
СРСР заг. користування станов¬ 
лять загальнодерж. систему зв’яз¬ 
ку країни (див. Єдина автомати¬ 
зована система зв’язку СРСР). 
Продукція зв’язку 1981 становила 
6,8 млрд. крб., що в 11 раз більще, 
ніж 1940, або в 2 рази більще, 
ніж 1970 (табл. с. 390). В сучас. 
період майже всі сільс. Ради, рад¬ 
госпи і колгоспи мають телефон¬ 
ний зв’язок. Із заг. кількості те¬ 
лефонних апаратів (30,6 млн. оди¬ 
ниць) понад припадає на місь¬ 
ку, решта — на сільс. телефонну 
мережу. Інтенсивно розвивається 
телеграфний зв’язок. Збільшилась 
кількість телеграфних повідом¬ 
лень, що їх передають через мере¬ 
жу абонентського телеграфу (73,3 
тис. апаратів, 1981), яка дедалі 
більщою мірою використовується 
для передачі даних АСУ нар. 
г-вом. Широко застосовують факси¬ 
мільний зв’язок для передачі зоб¬ 
ражень газетних щпальт. Одне з 
найважливіщих напрямів розвитку 
попггового зв’язку — створення ав¬ 
томатизованих систем обробки 
письмової кореспонденції і поси¬ 
лок. Телебаченням охоплено 87% 
населення країни. В системі зв’яз¬ 
ку СРСР щироко впроваджують¬ 
ся засоби автоматизації. Косміч¬ 
ний зв’язок через систему <Ор- 
6іта> дає можливість переда¬ 
вати телепрограми і підтримувати 
радіозв’язок з віддаленими райо¬ 
нами країни та обмінюватися те- 
лераДіопрограмами через системи 
Євробачення й Інтербачення. 
На одинадцяту п’ятирічку 1981— 
85 передбачено забезпечити повні- 
ще задоволення потреб нар. г-ва і 
населення в послугах зв’язку, під¬ 
вищити їхню якість; продовжити 
формування Єдиної автоматизова¬ 
ної системи зв’язку країни на базі 
найновіщих систем передачі ін¬ 
формації; збільщити за п’ятиріччя 
протяжність міжміськ. телефон¬ 
них каналів прибл. в 1,8 раза, 
кількість телефонів у містах і 
сільс. місцевості — в 1,3 раза, 
в т. ч. встановлених у населення — 
в 1,4 раза. а. Т. Хрущов. 
Будівництво — одна з найважливі¬ 
щих галузей нар. г-ва, що відіграє 
велику роль у забезпеченні роз¬ 
витку ін. галузей, у створенні ма¬ 
теріальної основи для підвищен¬ 
ня життєвого рівня рад. народу. 
Частка буд-ва у валовому сусп. 
продукті країни 1981 становила 
9,5%. У цій галузі нар. г-ва 
працює 11,3 млн. чол., або 10% 
заг. чисельності робітників і служ¬ 
бовців, зайнятих у матеріальному 

Будівництво газопроводу Уренгой — 
Челябінськ. 1979. 

вироби. Залежно від призначення 
об’єктів розрізняють промислове 
будівництво, енергетичне будів¬ 
ництво, гідротехнічне будівницт¬ 
во, сільське будівництво, житло¬ 
во-цивільне будівництво. Буд-во 
в СРСР характеризується щвидки- 
ми темпами введення в дію основ¬ 

аних фондів, зростанням капіталь¬ 
них вкладень і обсягом викону¬ 
ваних буд.-монтажних робіт. За 
обсягом капітальних вкладень на 
нове будівництво, розщирення 
і реконструкцію діючих підпри¬ 
ємств Рад. Союз посідає 1-е міс¬ 
це у світі, в 1918—81 в СРСР 
зведено і відбудовано 45,0 тис. 
великих пром. підприємств, роз- 
щирено і технічно переозброєно 
багато з-дів і ф-к, прокладено 
55,0 тис. км з-ць (44,8 тис. км елек¬ 
трифіковано), споруджено понад 
133 тис. км магістральних газопро¬ 
водів і відгалужень від них та 
77,1 тис. км магістральних нафто- і 
нафтопродуктопроводів. За 1946— 
80 введено в дію 13,0 млн. га зро¬ 
щуваних і 18,3 млн. га осущених 
земель. Капітальні вкладення в 
нар. г-во за 1918—81 становили 
2474 млрд. крб. Осн. частина їх 
спрямовувалась на розвиток 
пром-сті (35,8% усіх кощтів). 
Лище за довоєнні п’ятирічки збу¬ 
довано і введено в дію 9 тис. но¬ 
вих великих пром. підприємств. 
Потужна будівельна індустрія 
СРСР дала можливість у короткий 
строк відновити зруйновані під час 
Великої Вітчизн. війни пром. 
об’єкти, реконструювати і розщи- 
рити діючі підприємства і збуду¬ 
вати нові на базі останніх досяг¬ 
нень науки і техніки. СІеред 
них — Дніпровський гірничо-зба¬ 
гачувальний комбінат. Волзький 
трубний з-д, Вахщський азотно- 
туковий з-д, автомоб. з-д у Тольят- 
ті та багато ін. підприємств різних 
галузей. Став до ладу ряд вели¬ 
ких ГЕС у Європ. частині краї¬ 
ни, Сибіру і Серед. Азії, серед 
них — унікальна за своїми мас- 
іптабами Красноярська ГЕС. Збу¬ 
довано метрополітени в Ленінгра¬ 
ді, Києві, Харкові, Тбілісі, Баку, 
Єревані. 
Споруджується Байкало-Амурська 
магістраль. За роки десятої п’яти¬ 
річки 1976—80 введено в екс¬ 
плуатацію діючих понад 1200 
великих державних промислових 
підприємств. Серед них — перща 
черга Миколаївського глиноземно¬ 
го з-ду, Мажейкський і Павлодар^ 
ський нафтопереробні з-ди, перщі 
черги Камського комплексу з-дів 
по вироби, великовантаж. автомо¬ 
білів і волгодонського з-ду чАтом- 
мащ», Чебоксарський з-д пром. 
тракторів тощо. Стали до ладу 
Запорізька і Вуглегірська ДРЕС, 
Вірменська атомна електростанція, 
Нурекська ГЕС ім. Л. І. Брежнєва. 
Введено в дію Саяно-Шущенську 
ГЕС (5 агрегатів по 640 тис. кВт 
кожний). Екібастузьку ДРЕС-1 
(2 агрегати по 500 тис. кВт), Кур¬ 
ську і Чорнобильську атомні елек¬ 
тростанції (введено по 4 агрегати 
потужністю 500 тис. кВт кожний). 
Збудовано понад 500 підприємств 
по вироби, товарів нар. споживан¬ 
ня, серед них — вовнопрядильна 
ф-ка у Кривому Розі, Андижанська 
прядильно-ткацька ф-ка, Курський 
щкіряний з-д та багато ін. Введе¬ 

но в дію метрополітен в Тащкенті. 
В 1981 стало до ладу понад 200 
нових дерле, промислових підпри¬ 
ємств. У щироких масщтабах здійс¬ 
нювались тех. переозброєння, ре¬ 
конструкція діючих підприємств; 
на це було спрямовано бл. 23 млрд. 
крб. держ. капітальних вкладень. 
Капітальні вкладення на розвиток 
с. г. по всьому комплексу робіт 
за 1918—81 становили 528 млрд. 
крб. З 70-х рр. у сільс. буд-ві 
взято курс на буд-во вели¬ 
ких спеціалізованих тваринниць¬ 
ких комплексів з прогресивною 
технологією утримання худоби і 
автоматизацією виробничих про¬ 
цесів. У 1971—81 збудовано бага¬ 
то механізованих птахофабрик, 
введено в дію держ. тваринницькі 
комплекси по вирощуванню і від¬ 
годівлі свиней на 7 млн. голів, мо¬ 
лодняка великої рогатої худоби — 
на 504 тис. голів. Зросла якість 
житл.-цивільного буд-ва, поліп- 
щилось планування квартир, ар- 
хіт. вигляд і благоустрій міст і 
сіл. За 1918—81 збудовано 3614,5 
млн. м^ заг. (корисної) площі житл. 
будинків, а також велику кількість 
будов комунально-побут. та со- 
ціально-культур. призначення. За 
1976—81 поліпщено житл. умо¬ 
ви більщ як 60 млн. чол. Бл. 80% 
міськ. населення країни живе 
в окремих квартирах. Осн. напря¬ 
мом розвитку буд-ва є індустріалі¬ 
зація, перетворення буд-ва на 
механізований, потоковий процес 
складання і монтажу будинків 
і споруд з буд. конструкцій і де- 

Основні показники річкового транспорту загального 
користування 

Одиниця 
виміру 1940 1965 1975 1981 

Перевезено вантажів млн. т 73,9 269,4 475,5 594,5 
Ванта жооборот млрд. 

т* км 36,1 133,9 221,7 255,6 

Середня дальність 
перевезення 1 т ван¬ 
тажу км 489 497 466 430 
Перевезено пасажи¬ 
рів млн. чол. 73,4 134 161 146 

Пасажирооборот млрд. па- 
сажиро- 

км 3,8 4,9 6,3 6,2 

СРСР 

Будівництво житлових 
будинків у Тинді. 1979. 
Амурська область. 
РРФСР. 

Довжина і ваятажооборот магістрального трубопровідного 
транспорту для перекачування нафти і нафтопродуктів 

Одиниця 
виміру 1940 1965 1975 1981 

Всього трубопрово¬ 
дів тис. км 4,1 28,2 56,6 70,8 
Ванта жооборот млрд. 

т*км 3,8 146,7 665,9 1263,2 

Основні показники роботи автомобільного транспорту 

Одиниця 
виміру 1940 1965 1975 1981 

Перевезення ванта¬ 
жів млрд. т 0,9 10,7 20,9 25,9 
Ванта жооборот млрд. 

459 т*км 8,9 143 338 
Середня дальність 
перевезень і т ван¬ 
тажу 
Перевезення паса¬ 

км 10,4 13,3 16,2 17,7 

жирів (автобуси) млрд. чол. 0,6 18,7 36,5 43,0 
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Середньорічна 
кількість робітників 
і службовців у народ¬ 
ному господарстві 
(млн. чол.) 

1913 12,9 

1928 11,4 

1940 33,9 

1950 40,4 

1960 62,0 

1970 90,2 

1981 114,0 

талей з високим ступенем завод¬ 
ської готовності. 
в країні склався і функціонує 
будівельний комплекс, до складу 
якого входять будівельна ін¬ 
дустрія, будівельнхіх матеріалів 
промисловість у буд. і шляхове 
машинобудування, машинобуду¬ 
вання для пром-сті буд. мат^іа- 
лів, виробнича і соціальна інфра¬ 
структура. Підвищення рівня ін¬ 
дустріалізації буд-ва і механізації 
трудомістких процесів внесло ве¬ 
ликі зміни в технологію буд. ви¬ 
роби., його організацію. У буд-ві 
здійснюється широка спеціаліза¬ 
ція, впроваджуються нові методи 
орг-ції робіт, зокрема швидкісний 
метод буд-ва, бригадний метод 
організації праці (див. Бригад¬ 
ний підряду застосовується си¬ 
стема господарського розрахунку. 
Дальшому вдосконаленню будів¬ 
ництва в Рад. Союзі сприятиме 
реалізація комплексу заходів, роз¬ 
роблених постановою ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР чПро поліп¬ 
шення планування і посилення 
впливу господарського механізму 
на підвишення ефективності ви¬ 
робництва і якості роботи:^ (1979). 
в одинадцятій п’ятирічці 1981— 
85 осн. завданням капітального 
буд-ва є нарошування виробничо¬ 
го потенціалу країни на новій тех. 
основі, спорудження жител і об’єк¬ 
тів комунально-побутового і соці- 
ально-культур. призначення. Намі¬ 
чено здійснити заходи шодо доко¬ 
рінного поліпшення буд-ва, підви¬ 
щення ефективності капітальних 
вкладень. Гол. увагу приділяти 
забезпеченню своєчасного введен¬ 
ня в дію осн. фондів і виробничих 
потужностей. Капітальні вкладен¬ 
ня спрямовувати насамперед на 
реконструкцію і тех. переозброєн¬ 
ня підприємств і на завершення 
раніше розпочатих будов; створи¬ 
ти умови для повсюдного поширен¬ 
ня наскрізного потокового бригад¬ 
ного підряду; здійснити заходи по 
значному скороченню затрат руч¬ 
ної праці. А. Т. Хрущов. 
Внутрішня торгівля й побутове 
обслуговування. У підвишенні 
життєвого рівня рад. народу 2іе- 
далі більшу роль відіграють галузі 
нар. г-ва, безпосередньо пов’язані 

Основні показники розвитку зв^язку 

Одиниця 
виміру 1940 1970 1981 

Кількість підприємств пош¬ 
ти, телеграфу і телефону 
(на кінець року) тис. 51,4 81,4 90,7 

у т. ч. в сільській місце¬ 
вості > 44 60 64 

Відправлено: 

листів млрд. 2,6 8,0 9,6 
газет і журналів *■ 6,7 33,2 44,5 
посилок млн. 45 176 247 
телеграм *■ 141 365 540 

Кількість міжміських теле¬ 
фонних переговорів 92 431 1362 

Кількість телефонних апа¬ 
ратів на загальній телефон¬ 
ній мережі тис. 1729 10 987 25 069* 
в т. ч. на міській телефон¬ 
ній мережі % 1548 9504 21 144 
на сільській телефонній 
мережі ь 181 1483 3925 

* Загальна кількість телефонних апаратів становила 30.6 млн. 

з обслуговуванням населення. Че¬ 
рез внутрішню торгівлю реалізу¬ 
ється прибл. всіх матеріальних 
благ, які надходять в особисте спо¬ 
живання. Роздрібний товарооборот 
держ. і кооп. торгівлі, включаючи 
громадське харчування, 1981 ста¬ 
новив 286,0 млрд. крб., порівняно 
з 1970 він зріс на 76%. За 1970— 
80 товарооборот у розрахунку на 
душу населення зріс на 16,0%. 
В заг. обсязі роздрібного товаро¬ 
обороту постійно підвищується пи¬ 
тома вага непрод. товарів, що свід¬ 
чить про неухильне зростання ма¬ 
теріального добробуту населення 
СРСР. У 1940 продаж непрод. то¬ 
варів становив 37%, а 1981 — 
50,3% роздрібного товарообороту, 
продовольчих — відповідно 63% і 
49,7%. До системи держ. і кооп. 
торгівлі входять і підприємства 
громад, харчування. їхній товаро¬ 
оборот 1981 становив 25,0 млрд. 
крб., а частка його в заг. товаро¬ 
обороті — 8,7%. За 1976—81 това¬ 
рооборот у громад, харчуванні 
зріс майже на 27,3% , у т. ч. у місь¬ 
ких поселеннях — на 26,7%, а в се¬ 
лах — на 32,1%. 
На кінець 1981 в СРСР ^ло 
696,2 тис. підприємств роздрібної 
торгівлі (1940 — 407,2 тис.) та 
308,5 тис. підприємств громадсько¬ 
го харчування (1940 — 87,6 тис.). 
Торговельна площа в магазинах 
за 1976—81 зросла на 12,0%. Зро¬ 
стання торг, мережі і збільшення 
її потужності супроводиться де¬ 
далі більшим поширенням прогре¬ 
сивних форм торгівлі: самообслу¬ 
говування, приймання попередніх 
замовлень на товари, доставка 
товарів додому, торгівля за зраз¬ 
ками, продаж товарів у кредит 
тошо. Все більшого розвитку набу¬ 
ває мережа підприємств побуто¬ 
вого обслуговування населення. 
За роки Рад. влади побутове об¬ 
слуговування як галузь нар. г-ва 
було створено, по суті, заново. 
Нині побутове обслуговування є 
галуззю з розвинутою індустр. 
базою — пром. підприємствами, 
виробничими об’єднаннями, фір¬ 
мами і комбінатами, які мають у 
своєму розпорядженні високопро¬ 
дуктивні машини і механізми. 
Підприємства побутового обслуго¬ 
вування в сучас. період надають 
населенню понад 600 видів побуто¬ 
вих послуг. В СРСР на кін. 1981 
налічувалося 273 тис. (1965 — 193 
тис.) підприємств, середньорічна 
чисельність працюючих становила 
2677 тис. чол. (1965 — 1321 тис.). 
Обсяг побутових послуг, наданих 
населенню 1981, становив 8405 
млн. крб. (у порівнянних цінах 
1981). Прискореними темпами роз¬ 
вивається побутове обслуговування 
в сільс. місцевості, де на кін. 1981 
кількість підприємств становила 
112,7 тис. (1965 — 80,2 тис.), обсяг 
усіх побутових послуг — 2256 
млн. крб. (у порівнянних цінах 
1981). З метою найповнішого задо¬ 
волення потреб населення в побу¬ 
тових послугах, скорочення нера¬ 
ціональних затрат позаробочого 
часу трудящих широко впровад¬ 
жуються прогресивні форми обслу¬ 
говування: приймання замовлень 
на дому і по телефону, доставка ви¬ 
конаних замовлень додому, ремонт 
побутової техніки майстрами на 
дому, виконання замовлень у при¬ 

сутності замовника тощо. Набули 
поширення побутові фірми і спец, 
бюро ч добрих послуг:^. В одинадця- 
тій п’ятирічці 1981—85 передбаче¬ 
но збільшити роздрібний товарообо¬ 
рот держ. і кооп. торгівлі на 22— 
25%, повніше задовольняти попит 
на предмети культурно-побутового 
і госп. призначення та ін. непрод. 
товари. Послідовно проводити лі¬ 
нію на забезпечення стабільності 
держ. роздрібних цін. Розширяти 
роздрібну торг, мережу, зміцню¬ 
вати матеріально-тех. базу держ. 
і кооп. торгівлі, вдосконалювати 
організацію управління торгів¬ 
лею. Піднести роль ^омад. харчу¬ 
вання в задоволенні потреб насе¬ 
лення. На основі послідовного 
здійснення заходів, намічених 
Продовольчою програмою СРСР 
на період до 1990 року, забезпечи¬ 
ти дальше поліпшення харчування 
населення за рахунок найцінніших 
шодо поживності продуктів. Збіль¬ 
шити обсяг реалізації побутових 
послуг прибл. в 1,4—1,5 раза. 
Прискореними темпами розвивати 
побутове обслуговування в сільс. 
місцевості і в сх. районах країни. 

Т. 1. Таланова. 
Праця. В умовах соціалізму в 
результаті докорінних змін у ви¬ 
робничих відносинах, утверджен¬ 
ня сусп. власності на засоби ви¬ 
роби. і ліквідації всіх форм експлу¬ 
атації праця кожного виробника 
стає вільною працею на себе і своє 
суспільство. Процес соціалістичної 
праці характеризується колекти¬ 
візмом, товариським співробітниц¬ 
твом і взаємодопомогою людей, 
єдністю особистих, колективних і 
сусп. інтересів, оскільки добробут 
кожної людини залежить від осо¬ 
бистого внеску у створення сусп. 
багатства, а також від праці всіх 
членів суспільства.. 
Праця в СРСР має заг. характер, 
шо означає: суспільство надає 
усім своїм членам можливість пра¬ 
цювати (право на працю закріпле¬ 
но в Конституції СРСР, включаю¬ 
чи право на вибір професії, рід 
занять і роботи відповідно до по- 
клиїсання, здібностей, профес. під¬ 
готовки, освіти і з урахуванням 
сусп. потреб; всі працездатні 
члени суспільства зобов’язані пра¬ 
цювати на користь усього суспіль¬ 
ства). В СРСР здійснюються прин¬ 
ципи матеріального стимулюван¬ 
ня праці на засадах розподілу 
за кількістю і якістю її і мораль¬ 
ного стимулювання праці (особи¬ 
сте і колективне), все ширше роз¬ 
гортається соціалістичне змаган¬ 
ня як принципово нова форма ор- 

Розподіл населення, зайнятого 
в народному господарстві (%) 

1940 100 88,3 11,7 

1950 100 86,2 13,8 

1960 100 83,0 17,0 

1970 100 77,1 22,9 

1981 100 73,7 26,3 
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ганізації високоефективної праці 
за соціалізму, в якому велику 
роль відіграють профспілки. Дина¬ 
мічний розвиток усіх галузей нар. 
г-ва супроводиться постійним 
збільшенням кількості зайнятих у 
сусп. виробництві. 
Суттєві зміни відбуваються в 
структурі зайнятих у народно¬ 
му господарстві. Зростає кількість 
працюючих у невиробничій сфері, 
особливо зросла частка зайнятих 
у галузях охорони здоров’я, нар. 
освіти й науки. Високими темпа¬ 
ми розвивається комунально-по¬ 
бутове обслуговування, торгівля, 
громад, харчування, спорт, туризм. 
Швидкими темпами збільшується 
кількість зайнятих у галузях, що 
визначають тех. прогрес в усьому 
нар. г-ві — в машинобудуванні і 
металообробці, хім. і нафтохім. 
пром-сті, електроенергетиці. Зро¬ 
стає роль інженерно-тех. праців¬ 
ників у сусп. вироби. Чисельність 
їх за 20 років (1961—80) зросла 
більш як у два рази. Кількість 
спеціалістів з вищою і серед, спец, 
освітою, зайнятих у нар. г-ві, 
1981 становила 29,8 млн. чол. 
(1941 — 2,4 млн.), в т. ч. питома 
вага жінок-спеціалістів з вищою 
і серед, спец, освітою становила 
59% (1941 — 36%). У планомір¬ 
ному розвитку соціалістичної еко¬ 
номіки важлива роль належить 
забезпеченню нар. г-ва необхід¬ 
ними кадрами працівників, під¬ 
готовці, розподілу і раціональному 
виксюистанню трудових ресурсів. 
Особіиво це стосується кадрів 
робітн. класу —провідної сили сус¬ 
пільства—і колг. селянства. В 1981 
середньорічна кількість робітни¬ 
ків у нар. г-ві становила 79,6 млн. 
чол. У 1981 в профес.-тех. навч. 
закладах було підготовлено 2469 
тис. кваліфікованих робітників 
(1960 — 741 тис. чол., 1970 — 
1638 тис. чол.), 1474 тис. чол. 
механізаторських кадрів для с. г. 
Нових професій і спеціальностей 
набули 7,2 млн. робітників і служ¬ 
бовців (1940 — 2,4 млн.; 1970 — 
6,6 млн.), підвищили кваліфікацію 
34,1 млн. чол. (1940 —1,2 млн.; 
1970—10,5 млн.); 394 тис. чол. 
навчилися нових професій у кол¬ 
госпах, підвищили кваліфікацію 
2809 тис. чол. (1970—1414 тис. 
чол.). З розгортанням науково- 
техшчної революції швидкими 
темпами зростає чисельність пра¬ 
цівників, зайнятих у галузі нау¬ 
ки, їхня роль у тех. прогресі й 
підвищенні економічної ефектив¬ 
ності соціалістичного виробниц¬ 
тва. В 1981 в країні було 1411,2 
тис. наук, працівників (1950 — 
162,5 тис.), або */4 частина всіх 
наук, працівників світу. 
Зароки Рад. влади створено нау¬ 
ково обгрунтовану систему мате¬ 
ріального стимулювання праці. 
Осн. її формою на держ. підпри¬ 
ємствах і в установах є заробітна 
плата. Гол. ланка її організації — 
тарифна система, яка диферен¬ 
ціює рівень оплати праці залежно 
від її складності, умов, нар.-госп. 
значення. В колгоспах введено га¬ 
рантовану грош. оплату праці. 
Матеріальну заінтересованість 
колгоспників у високих результа¬ 
тах праці створюють також додат¬ 
кова оплата і преміювання, розмі¬ 
ри яких залежать від досягнутих 

результатів вироби, (див. Оплата 
праці в сільсько^^ господарстві). 
За 1950—80 мінімум заробітної 
плати збільшився в 3,5 раза, а се¬ 
ред. заробітна плата — в 2,6 раза. 
В ««Основах законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про пра¬ 
цю»- встановлено, що нормальна 
тривалість робочого часу робітни¬ 
ків і службовців на підприємствах, 
в установах і орг-ціях не може 
перевищувати 41 год. на тиждень. 
Коротший тиждень встановлено 
для робітників і службовців 
віком від 15 до 18 років, а та¬ 
кож для вчителів, лікарів і деяких 
ін. працівників. Усім робітникам 
і службовцям надається щорічна 
відпустка із збереженням місця 
роботи і серед, заробітку триваліс¬ 
тю не менш як 15 робочих днів. 
Всезростаюче значення в жит¬ 
ті кожного члена суспільства ма¬ 
ють суспільні фонди споживання. 
В 1985 вони досягнуть 138 млрд. 
крб., що становитиме бл. 2 тис. крб. 
у середньому на сім’ю з чотирьох 
чоловік. Панування соціалістич¬ 
них виробничих відносин, впрова¬ 
дження досягнень науково-техніч¬ 
ного прогресу забезпечують дина¬ 
мічне зростання продуктивності 
праці — вирішального показника 
розвитку нар. г-ва. В 1979 порівня¬ 
но з 1940 продуктивність сусп. пра¬ 
ці зросла в 10,5 раза; продуктив¬ 
ність праці в пром-сті — в 7,5 раза, 
в с. г. (сусп. вироби.) — в 4 рази; 
в буд-ві — в 6,3 раза; на залізнич¬ 
ному транспорті — в 4,7 раза. В 
одинадцятій п’ятирічці 1981—85 
продуктивність праці передбачено 
підвищити на 17—20%. Піднести 
тех. озброєність праці, всемірно 
впроваджувати комплексну меха¬ 
нізацію й автоматизацію виробни¬ 
чих процесів, скорочувати в усіх 
галузях чисельність працівників, 
зайнятих ручною працею, особ¬ 
ливо на допоміжних та підсоб¬ 
них роботах. На Листопадовому 
пленумі ЦК КПРС 1982 вказу¬ 
валось на необхідність підвищу¬ 
вати темпи зростання продуктив¬ 
ності праці, створювати такі умо¬ 
ви — економічні та організацій¬ 
ні, — які б стимулювали якісну, 
продуктивну працю, ініціативу й 
підприємливість. Є. Л. Маневич. 
Фінанси і кредит. Фінанс.-кредит¬ 
ний механізм соціалістичного су¬ 
спільства є складовою частиною 
господарського механізму і висту¬ 
пає як сукупність форм і методів, 
прийомів і важелів фінанс.-кре¬ 
дитної політики д-ви. фінанси 
СРСР являють собою систему 
екон. відносин, спрямованих на 
планомірне утворення, розподіл 
і використання фондів грош. засо¬ 
бів для забезпечення розширеного 
соціалістичного відтворення, не¬ 
ухильного підвищення добробуту 
народу, обороноздатності країни. 
В соціалістичному суспільстві існу¬ 
вання фінансів зумовлено наяв¬ 
ністю д-ви, товарно-грош. відносин 
та діянням вартості закону- 
їхня суть визначається діянням 
економічних законів соціалізму, 
плановою соціалістичною систе¬ 
мою г-ва, що базується на сусп. 
власності на засоби вироби., при¬ 
родою і функціями держави. 
Осн. функції фінансів СРСР: роз¬ 
подільна, суі'ь якої полягає в 
розподілі і перерозподілі сукупно¬ 

го суспільного продукту і націо¬ 
нального доходу в інтересах пла¬ 
номірного розвитку сусп. вироби., 
і контрольна, яка пов’язана з 
контролем і стимулюванням ефек¬ 
тивного використання матеріаль¬ 
них, трудових і фінанс. ресурсів 
суспільства. Фінанси також є ва¬ 
жливим економічним інструмен¬ 
том соціалістичної економічної 
інтеграції, зміцнення дружніх 
зв’язків з країнами, що розвива¬ 
ються, розширення взаємовигід¬ 
них екон., наук.-тех. і культур, 
зв’язків з капіталістичними д-вами. 
На всіх етапах соціалістичного бу¬ 
дівництва рад. фінанси відіграва¬ 
ли і відіграють активну роль у роз¬ 
витку продуктивних сил і виробни¬ 
чих відносин, в. І. Ленін зазначав, 
що чвсякі радикальні реформи на¬ 
ші приречені на невдачу, коли ми 
не матимемо успіху у фінансовій 
політиці»- (Ленін В. І. Повне зібр. 
тв., т. 36, с. 331). Фінанс. меха¬ 
нізм включає централізовані фон¬ 
ди грошових ресурсів, що забез¬ 
печують фінанс. потреби сусп. 
вироби., і децентралізовані, які 
пов’язані з функціонуванням ок¬ 
ремих виробничих одиниць (об’єд¬ 
нань, підприємств) на основі гос¬ 
подарського розрахунку. Центра¬ 
лізований фонд грош. ресурсів 
СРСР — бюджет державний — 
формується переважно за рахунок 
доходів і нагромаджень соціалі¬ 
стичного г-ва. Держ. об’єднання 
(підприємства) і орг-ції вносять у 
бюджет податок з обороту, пла¬ 
тежі від прибутку, нарахування 
на соціальне страхування та дея¬ 
кі ін. платежі, джерелом яких є 
створений в об’єднаннях (підпри¬ 
ємствах) і орг-ціях чистий доход. 
Колгоспи, кооп. орг-ції та підпри¬ 
ємства, громад, орг-ції вносять у 
бюджет прибутковий податок. На¬ 
селення бере участь у формуванні 
держ. бюджету, гол. чин. сплачую¬ 
чи податки (частка їх у держ. бюд¬ 
жеті незначна). Переважна части¬ 
на акумульованих держ. бюджетом 
ресурсів спрямовується на фінан¬ 
сування народного господарства і 
соціально-культур. заходи. За ра¬ 
хунок ін. частини чистого доходу 
підприємства створюють грош. 

Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів 
у загальному обсязі товарообороту державної 
і кооперативної торгівлі (включаючи громадське 
харчування; %) 

1940 1950 1960 1970 1981 

Всі товари 100 100 100 100 100 

Продовольчі товари 63,0 58,4 54,4 55,5 497 

Непродовольчі товари 37,0 41,6 45,6 44,5 50,3 

Розвиток громадського харчування 

Оди- 
ниця 1940 1950 1960 1970 1981 
вимі- 
РУ 

Товарооборот млн. 2347 4743 7023 15 033 24 975 
крб. 

Продукція 
власного 
виробництва » 1312 1268 3364 8846 16 142 

Кількість 
підприємств 
Кількість місць 

тис. 87,6 95,4 147,2 237,3 308,5 

на підприємствах млн. 2,2 2,4 4,5 10,0 17,8 
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фонди розширення вироби, і фон¬ 
ди економічного стимулювання 
вироби, (зокрема, фонд розвит¬ 
ку виробництва, фонд соціально- 
культурних заходів і житлово¬ 
го будівництва, фонд розвитку 
науки і техніки єдиний, фонд 
матеріального заохочення тощо). 
Централізований фонд дає мож¬ 
ливість соціалістичній державі 
утворювати і використовувати ці¬ 
льові фонди грошових ресурсів, 
необхідні для виконання її функ¬ 
цій — господарсько-організатор¬ 
ської, культурно-виховної, управ¬ 
ління, охорони соціалістичної влас¬ 
ності, оборони країни. Фінансо¬ 
ва сторона діяльності об’єднань 
(підприємств) охоплює грош. від¬ 
носини, що складаються в процесі 
відтворення всередині об’єднань 
(підприємств), між окремими об’¬ 
єднаннями (підприємствами), між 
об’єднаннями (підприємствами) і 
вищестоящими орг-ціями, між об’¬ 
єднаннями (підприємствами) і 
д-вою. Фінанс. відносини об’єд¬ 
нань (підприємств) регулюються 
Загальним положенням про все¬ 
союзне і республіканське промис¬ 
лове об’єднання, затвердженим 
постановою Ради Міністрів СРСР 
2.III 1973 та Положенням про ви¬ 
робниче об’єднання (комбінат), 
затвердженим постановою Ради 
Міністрів СРСР 27.ІІІ 1974. 
На рівні госпрозрахункових ла¬ 
нок нар. г-ва фінанс. механізм ак¬ 
тивно впливає на продуктивність 
праці, фондовіддачу, економію 
матеріальних затрат, поліпшення 
якості продукції. Підвищення 
продуктивності праці стимулю¬ 
ється за допомогою фондів екон. 
стимулювання, обсяг яких зріс 
1981 до 31,0 млрд. крб. (1965 — 
2,6 млрд. крб.), фінансуванням 
заходів у галузі науково-техніч¬ 
ного прогресу. На зростання фон- 
довіадачі впливає такий фінанс. 
важіль, як плата за фонди (пито¬ 
ма вага його в заг. сумі держ. до¬ 
ходів становить більш як 10% ), а 
також першочергове фінансуван¬ 
ня реконструкції і тех. переоз¬ 
броєння діючих підприємств. Сти¬ 
мулюючий вплив фінансів на по¬ 
ліпшення якості продукції здійс¬ 
нюється встановленням надбавок 
до оптових цін на вироби вищої 
якості. Постановою ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР чПро поліп¬ 
шення планування і посилення 
впливу господарського меxаніз^^ 
на підвищення ефективності вироб¬ 
ництва і якості роботи» (1979) роз¬ 
роблено систему заходів щодо по¬ 
силення ролі фінансової політики 
в підвищенні економічної ефек¬ 
тивності соціалістичного вироб¬ 
ництва. Запроваджується нова 
система фінансування наук.-тех. 
робіт з єдиного фонду розвитку 
науки і техніки, принципово но¬ 
вий показник — норматив розпо¬ 
ділу прибутку, що має стимулю¬ 
вати прийняття колективами об’єд¬ 
нань (підприємств) напружених 
планів, сприяти збільшенню дохо¬ 
дів держави і одночасно підвищу¬ 
вати госпрозрахункову заінтере¬ 
сованість виробничих об’єднань 
(підприємств). Директивними по¬ 
казниками в п’ятирічних пла¬ 
нах економічного і соціального 
розвитку пром. м-в, об’єднань (під¬ 
приємств) стають заг. сума прибут¬ 

ку підприємств і госп. орг-цій, 
платежі в держ. бюджет і асигну¬ 
вання з бюджету. Планомірне ви¬ 
користання фінанс. ресурсів дає 
можливість забезпечити грош. ре¬ 
сурсами розв’язання таких важ¬ 
ливих завдань комуністичного 
будівництва, як формування і роз¬ 
виток прогресивних галузей пром- 
сті, що визначають наук.-тех. про¬ 
грес; прискорене зростання про¬ 
дуктивних сил у с. г., що сприяє 
поступовому подоланню істотних 
відмінностей між містом і селом, 
неухильне підвищення життєвого 
рівня всіх членів суспільства. Фі¬ 
нанси широко використовують як 
знаряддя зміцнення централізо¬ 
ваного планового керівництва нар. 
г-вом і розвитку ініціативи під¬ 
приємств, об’єднань і орг-цій. 
Кредит за соціалізму є систе¬ 
мою екон. відносин, що відобра¬ 
жають акумуляцію і використан¬ 
ня грош. ресурсів у процесі плано¬ 
мірного розширеного соціалістич¬ 
ного відтворення на умовах їх по¬ 
вороткості. Як форма планомірно¬ 
го руху позичкового фонду соціа¬ 
лістичної д-ви, він використову¬ 
ється в інтересах розширеного від¬ 
творення і підвищення добробуту 
трудящих. кредитування нар. 
г-ва здійснюють держ. кредитні 

Структура доходів 1 видатків 
державного бюджету СРСР 
(% до підсумку) 

1940 1970 1975 1981 

Доходи — 
всього 100 100 100 100 
в т. ч. 
податок 
3 обороту 58,7 31,5 30,4 31,3 

платежі дер¬ 
жавних під¬ 
приємств та 
організацій 
від прибутку 12,1 34,6 31,9 28,8 
прибутковий 
податок 3 
кооперації, 
колгоспів і 
підприємств 
громадських 
організацій 1,8 0,8 0,7 0,6 
державні по¬ 
зики, реалі¬ 
зовані серед 
населення 5,1 0,3 0,3 0,1 
державні по¬ 
датки 3 насе¬ 
лення 5,2 8,1 8,4 8,0 
кошти дер¬ 
жавного со¬ 
ціального 
страхування 4,8 5,3 5.1 4,7 

Із загальної 
Суми доходів 
надійшло від 
державних і 
кооперативних 
підприємств і 
організацій 88,8 91,2 91,0 91,6 

Видатки — 
всього 100 100 100 100 

в т. ч. 

на народне 
господарство 33,5 48,2 51,6 54,8 

на соціаль¬ 
но-культурні 
заходи 
та науку 23,5 36,2 35,9 33,5 

на оборону 32,6 11,5 8,1 5,5 

па управлін* 
ня 3,9 1.1 0,9 0,9 

установи — банки на основі за¬ 
тверджуваних урядом кредитних 
планів. Кредит виконує такі ос¬ 
новні функції: перерозподіл кош¬ 
тів у процесі розширеного соціа¬ 
лістичного відтворення, контроль, 
заміщення готівки кредитними 
знаряддями обігу . та кредитними 
операціями, що відіграє важливу 
роль у плановому регулюванні 
грошового обігу і зміцненні рад. 
карбованця. Кредитування нар. 
г-ва здійснюється на основі таких 
принципів: плановість (позички 
надають відповідно до встанов¬ 
лених планових завдань в мі¬ 
ру виконання нар.-госп. планів); 
цільове призначення (на певні 
планові об’єкти і на потреби, по¬ 
в’язані з виконанням плану ви¬ 
роби. і реалізації продукції); пря¬ 
ме кредитування (банк надає по¬ 
зички безпосередньо підприємст¬ 
ву, об’єднанню або орг-ції); за¬ 
безпеченість кредиту товарно-ма¬ 
теріальними цінностями або відпо¬ 
відними розрахунковими докумен¬ 
тами; строковість і поворотність 
кредиту. За строками і цільовим 
призначенням розрізняють корот¬ 
костроковий кредит (надається 
на строк до 1 року) і довгостроко¬ 
вий кредит (надається на строк 
до 20 років). Кредит надають 
також населенню на споживчі по¬ 
треби. В СРСР населення одержує 
позички в банках на житлове бу¬ 
дівництво, при купівлі товарів в 
розстрочку тощо. 
Існують і такі кредитні відносини, 
за яких д-ва виступає позичальни¬ 
ком коштів у населення в формі 
різних ^ош. вкладів населення 
в ощадні каси і банки. За користу¬ 
вання позичковими коштами д-ва 
встановлює в плановому порядку 
плату У' формі процента. Кре¬ 
дитна система СРСР характери¬ 
зується єдністю і високим рівнем 
концентрації банківської справи. 
Банківська система в СРСР вклю¬ 
чає Державний банк СРСР з держ. 
трудовими ощадними касами. Все¬ 
союзний банк фінансування ка¬ 
пітальних вкладень (Будбанк 
СРСР), Банк для зовнішньої тор¬ 
гівлі СРСР (Зовнішторгбанк 
СРСР). За характером операцій 
до кредитної системи можна від¬ 
нести ломбарди та каси взаємодо¬ 
помоги. Відповідно до постанови 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
від 12.VII 1979 вводяться два нові 
види кредиту для виробничих і 
наук.-виробничих об’єднань: на 
оплату робіт, що фінансуються 
за рахунок коштів єдиного фонду, 
якщо роботи виконуються в корот¬ 
ші строки, ніж це заплановано, 
та на здійснення високоефектив¬ 
них заходів щодо розвитку науки 
і техніки, непередбачених планом. 
Ці кредити мають погашатися за 
рахунок коштів єдиного фонду 
протягом двох років. Держбанку 
СРСР і Будбанку СРСР дозволе¬ 
но надавати виробничим об’єднан¬ 
ням (підприємствам) і орг-ціям 
кредити для вироби, нової продук¬ 
ції і поліпшення якості виготов- 
люваних виробів, а також на роз¬ 
ширення вироби, товарів нар. спо¬ 
живання і поліпшення побутового 
обслуговування населення. їх на¬ 
дають понад ліміт держ. капі¬ 
тальних вкладень. Умовою на¬ 
дання їх є окупність витрат і 
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погашення позичок протягом двох 
років. Джерелом погашення є до¬ 
датковий прибуток і частково по¬ 
даток з обороту на виготовлювані 
товари. З 1.1 1981 запроваджено 
нову шкалу платежів за користу¬ 
вання кредитом. Заходи щодо вдо¬ 
сконалення фінанс.-кредитного ме¬ 
ханізму є складовою частиною вдо¬ 
сконалення всього госп. механіз¬ 
му і спрямовані на посилення зба¬ 
лансованості і комплексності пла¬ 
нування, підвищення ефективно¬ 
сті соціалістичного вироші. Поряд 
з кредитом всередині країни існує 
міжнародний кредит, що відобра¬ 
жає кредитні відносини соціалі- 
стич. д-ви з ін. д-вами. Кредит, 
що надають одна одній соціа¬ 
лістичні країни, — важливий засіб 
екон. взаємодопомоги, дальшого 
поглиблення соціалістичної еко¬ 
номічної інтеграції країн — членів 
Ради Економічної Взаємодопомо¬ 
ги. Кредит сприяє розвиткові екон. 
зв’язків соціалістичних країн з 
капіталістичними. Рад. Союз і 
ряд ін. соціалістичних країн на¬ 
дають велику кредитну допомогу 
країнам, що розвиваються. Кредит¬ 
на система СРСР має забезпечи¬ 
ти найсприятливіші умови для ус- 
піпіного розв’язання завдань, на¬ 
креслених КПРС, щодо дальшо¬ 
го підвищення ефективності сусп. 
вироби., матеріального і культур, 
рівня життя рад. людей. 

В. М. Федосов. 
Зовнішня торгівля і зовнішні еко¬ 
номічні зв’язки. Зовнішня торгів¬ 
ля в СРСР є монополією д-ви; її 
призначення — сприяти виконан¬ 
ню нар.-госп. планів шляхом вико¬ 
ристання умов міжнародного поді¬ 
лу праці і перш за все соціалістич¬ 
ного поділу праці. Завдяки могут¬ 
ньому піднесенню економіки на 
основі науково-технічного прогре¬ 
су, розширення міжнар. соціалі¬ 
стичного ринку СРСР вийшов на 
одне з провідних місць у світовій 
торгівлі. Розвиток зовн. торгівлі 
СРСР спрямовується на зміцнен¬ 
ня світової системи соціалізму, 
на розгортання співробітництва з 
країнами, які визволилися від 
колоніального гніту, на розширен¬ 
ня взаємовигідних торг, відносин 
з усіма д-вами світу. Зовнішньо- 
екон. зв’язки СРСР розвиваються 
високими темпами. Якщо 1918, 
коли було обнародувано ленінсь¬ 
кий декрет про монополію зовн. 
торгівлі. Рад. Росія вела торгівлю 
з 9 д-вами, то СРСР у 1950 — з 
44, 1981 — з 142 д-вами світу. 
Характерною особливістю зовніш- 
ньоекон. зв’язків СРСР є їхній 
сталий динамічний розвиток, не¬ 
ухильне додержання принципів 
взаємної вигоди, сумлінне вико¬ 
нання взятих на себе зобов’язань. 
За 1951—81 обсяг зовн. торгівлі 
СРСР збільшився в 13 раз: з со¬ 
ціалістичними країнами — в 10 
раз, зокрема з країнами — члена¬ 
ми Ради Економічної Взаємодопо¬ 
моги (РЕВ) — в 12 раз, розвинути¬ 
ми капіталістичними країнами — 
в 26 раз, країнами, що розви¬ 
ваються,— в 48 раз. 
Рад. Союз є великим експортером 
паливно-енерг. ресурсів, пром. си¬ 
ровини, машин, металург., енерг. 
устаткування. Зростає експорт з 
СРСР сучас. устаткування для 
атомних, теплових і гідроелектро¬ 

станцій, доменного, металург, та 
ін. видів пром. устаткування, вер¬ 
статів, приладів, тракторів, ав¬ 
томобілів. У рад. імпорті перева¬ 
жають різні машини, устаткуван¬ 
ня, прилади, прод. товари, сиро¬ 
вина для їхнього виробництва, 
промислові товари народного спо¬ 
живання. Осн. частина^ зовніш- 
ньоторг. обороту СРСР припадає 
на соціалістичні країни. Частка 
товарообороту з цими країнами у 
всьому зовнішньоторг. обороті 
СРСР (1981) становить 52,8%, 
у т. ч. з країнами — членами РЕВ 
— 47,6%. Екон. співробітництво з 
країнами — членами РЕВ зосе¬ 
реджено на виконанні спільно роз¬ 
роблених країнами РЕВ довго¬ 
строкових програм щодо розвитку 
матеріального вироби., науки і 
техніки, дальшого розвитку спе¬ 
ціалізації і кооперування в рам¬ 
ках Комплексної програми даль¬ 
шого поглиблення і вдосконалення 
співробітництва і розвитку соціа¬ 
лістичної екон. інтеграції країн — 
членів РЕВ. Найбільшими торг, 
партнерами серед соціалістичних 
країн є НДР (1981, зовніпшьотсюг. 
оборот становив 10,7 млрд. кро.), 
Чехословаччина (8,5 млрд. крб.), 
Польща (8,1 млрд. крб.), Болга¬ 
рія (8,1 млрд. крб.^ Угорщина 
(6,6 млрд. крб.). Виходячи з прин¬ 
ципів мирного співіснування д-в 
з різними соціальними системами, 
СРСР здійснює взаємовигідні 
торг.-екон. і наук.-тех. зв’язки 
з капіталістичними країнами, які 
виявляють заінтересованість у 
співробітництві з Рад. Союзом. 
Зовн. торгівля з промислово розви¬ 
нутими капіталістичними країна¬ 
ми становила 32,2%. Гол. торг, 
партнери серед них (1981) — ФРН 
(6,0 млрд. крб.), Фінляндія (5,0 
млрд. крб.), Франція (4,2 млрд. 
крб.), Італія (3,5 млрд. крб.). Важ¬ 
ливу роль в системі зовнішньо- 
екон. зв’язків Рад. д-ви відігра¬ 
ють країни, що розвиваються, 
Азії, Африки і Лат. Америки. Ча¬ 
стка їх у зовнішньоторг. обороті 

СРСР становила 15,0% (1981). 
Будуються ці зв’язки на взаємови¬ 
гідній основі і здійснюються в рам¬ 
ках реалізації угод, які грунту¬ 
ються на довгочасній пром. коопе¬ 
рації. Рад. Союз подає цим краї¬ 
нам екон. і тех. допомогу в спору¬ 
дженні пром. підприємств, енерг., 
с.-г. та ін. об’єктів, які сприяють 
зміцненню їхньої екон. і політ, 
незалежності. Гол. партнери серед 
цих країн — Індія (2,4 млрд. крб.), 
Аргентіна (2,4 млрд. крб.). 
В одинадцятій п’ятирічці 1981— 
85 передбачено всемірно розви¬ 
вати взаємовигідні торговельні, 
економічні і наук.-технічні зв’яз¬ 
ки з соціалістичними країнами, 
далі поглиблювати соціалістичну 
екон. інтеграцію країн — членів 
РЕВ. Розвивати на довгостроковій 
і рівноправній основі взаємовигід¬ 
ний обмін товарами, всебічні екон., 
наук.-тех. та ін. зв’язки Рад. Сою¬ 
зу з країнами, що розвиваються. 
Виходячи з принципів мирного 
співіснування д-в з різними соці¬ 
альними системами і необхідності 
закріплення розрядки міжнар. на; 
пруженості, здійснювати стабільні 
взаємовигідні торг.-екон. і наук.- 
тех. зв’язки з капіталістичними 
країнами, які виявляють заінтере¬ 
сованість у співробітництві з Рад. 
Союзом. Продовжувати реаліза¬ 
цію наявних домовленостей і ук¬ 
ладення нових угод у галузі здійс¬ 
нення великомасштабних проектів 
у паливній, металург., хім. пром- 
сті та ін. галузях нар. г-ва. Вишу¬ 
кувати ін. шляхи розвитку спів¬ 
робітництва з цими країнами. Роз¬ 
вивати вироби, експортних това¬ 
рів. У галузі імпорту раціонально 
використовувати можливості між¬ 
нар. поділу праці для прискорення 
наук.-тех. прогресу, повнішого за¬ 
доволення потреб нар. г-ва в про¬ 
гресивному устаткуванні, найно¬ 
віших технологічних процесах, си¬ 
ровині і матеріалах, а також 
попиту населення на товари 
народного споживання. 

А. Т. Хрущов 

СРСР 

Оборот зовнішньої 
торгівлі (в цінах 
відповідних років; 
млрд. крб.) 
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1940 0,5 0,2 0.2 

1950 2,9 1,6 1.3 

1960 10,1 5,0 5,1 

1970 22,1 11,5 10,6 

1981 109,7 57,1 52,6 
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Економічні райони. Економічне 
районування в СРСР базується на 
тер. поділі праці. Кожний екон. ра¬ 
йон характеризується госп. своє¬ 
рідністю і сталістю внутрірайояних 
зв’язків. Екон. районування дає 
змогу диференційовано керувати 
процесами тер. організації г-ва. 
Сітку екон. районування затверд¬ 
жено 1963 (з подальшими уточ¬ 
неннями). Вона включає 19 вели¬ 
ких екон. районів, а також Мол¬ 
давську РСР. Див. також карту 
Економічні райони СРСР, с. 393 
і розділи Народне господарство 
у статтях про союзні республіки 
СРСР. 
Літ.: Ленин В.И. Об злектрификации. 
М., 1964; Ленин В. И. О товарном 
производстве и торговле в период стро- 
ительства социализма. М., 1958; Ленин 
В. И. Вопросм стройтельства социа¬ 
лизма и коммунизма. М., 1980; Ленин 
В. И. О принципах социалистического 
хозяйствования. М., 1964; Ленин В. И. 
О социалистических финансах М., 
1971; Ленин В. И. О международний 
политике и международном праве. 
М., 1958; КПРС в резолюціях і рішен¬ 
нях з'їздів, конференцій і пленумів 
ЦК, т. 1-11. К., 1978-82; Решения 
партии и правительства по хозяйст- 
венньїм вопросам. Сборник докумен- 
тов, т. 1—13. М., 1967—81; Конститу¬ 
ція (Основний Закон) Союзу Радян¬ 
ських Соціалістичних Республік. К., 
1982; Матеріали XXIV з’їзду КПРС. 
К., 1972; Матеріали XXV з'їзду КПРС. 
К., 1976; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; Про дальше вдоско¬ 
налення господарського механізму і 
завдання партійних і державних орга¬ 
нів. Постанова ЦК КПРС від 12 
липня 1979 року.— Про поліпшення 
планування і посилення впливу госпо¬ 
дарського механізму на підвищення 
ефективності виробництва і якості ро¬ 
боти. Постанова ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР від 12 липня 1979 
року. К., 1979; Продовольча програ¬ 
ма СРСР на період до 1990 року і за¬ 
ходи по п реалізації. Матеріали трав¬ 
невого Пленуму ЦК КПРС 1982 року. 
К., 1982; Матеріали Пленуму Цент¬ 
рального Комітету КПРС, 22 листо¬ 
пада 1982 року. К., 1982; Андропов 
Ю. В. Шістдесят років СРСР. К., 
1983; Струмилин С. Г. Очерки социа- 
листической зкономики СССР (1929— 
1959 гг.). М., 1959; Зкономика СССР 
в послевоенньїй период (Краткий зко- 
номический обзор). М., 1962; Абал- 
кин Л. И. Хозяйственньїй механизм 
ргізвитого социалистического общества. 
М., 1973; Хачатуров Т. С. Интенсифи- 
кация и зффективность в условиях 
развитого социализма. М., 1978; Ха¬ 
чатуров Т. С. Зффективность капи- 
тальньїх вложений. М., 1979; Зконо¬ 
мика социалистической промьішленно- 
сти. М., 1980; Зкономическое могу- 
щество развитого социализма. К., 
1981; Зкономическая политика КПСС. 
М., 1981; Вопросьі теории зкономи- 
ческого развития социализма. К.,1981; 
Зкономический потенциал развитого 
социализма. М., 1982; Советский 
Союз (Политико-зкономический спра- 
вочник). М., 1978; Народное хозяй- 
ство СССР. 1922—1982. Юбилейньїй 
статистический ежегодник М., 1982. 

XI. Добробут трудяїцих. 

Неухильне підвищення добробу¬ 
ту трудящих Радянської країни 
на сучасному етапі здійснюється 
на основі реалізації соціальної 
програми КПРС, розробленої 
XXV і XXVI з’їздами КПРС, 
планомірного розвитку сусп. ви¬ 
роби., сталого зростання націо¬ 
нального доходу. В Рад. Союзі 
прибл. ®/4 нац. доходу використо¬ 
вують безпосередньо на споживан¬ 
ня і бл. — на соціалістичне на¬ 

громадження. З урахуванням зат¬ 
рат на житл. і соціально-культур. 
буд-во безпосередньо на нар. доб¬ 
робут спрямовано ^5 нац. доходу. 
За роки десятої п’ятирічки безпо¬ 
середньо на добробут трудящих 
(враховуючи затрати на житл. 
і соціально-культур. буд-во) було 
спрямовано 1625 млрд. крб., на 
334 млрд. крб., або на 26% біль¬ 
ше, ніж у дев’ятій п’ятирічці. 
Узагальнюючим показником рівня 
життя народу є реальні доходи на¬ 
селення. Цей показник характери¬ 
зує кількість одержаних населен¬ 
ням матеріальних благ і послуг з 
урахуванням змін роздрібних цін 
1 витрат на виплату податків та 
ін. обов’язкових платежів. Рівень 
реальних доходів населення СРСР 
зумовлюється величиною заробіт¬ 
ної плати робітників і службовців 
і оплатою праці в колгоспах, випла¬ 
тами і пільгами з суспільних фон¬ 
дів споживання, пільговою квар¬ 
тирною платою і оплатою кому¬ 
нальних послуг, стабільними ціна¬ 
ми на споживчі товари, низькими 
тарифами міського транспорту 
тощо. 
В СРСР забезпечується планомір¬ 
не і швидке зростання реальних 
доходів усіх верств суспільства. 

З кожною п’ятирічкою зменшуєть¬ 
ся диференціація реальних доходів 
різних груп населення. 
В результаті здійснення важливих 
соціальних заходів забезпечено 
зближення рівнів реальних доходів 
колгоспників з реальними дохода¬ 
ми робітників і службовців. Так, 
реальні доходи робітників і служ¬ 
бовців у розрахунку на одного пра¬ 
цюючого 1981 порівняно з 1940 
збільшились у 4,1 раза, а реальні 
доходи колгоспників — в 7,2 раза. 
Велике значення мало введення 
гарантованої оплати праці в кол¬ 
госпах, єдиної системи пенсійного 
і соціального забезпечення. Рівень 
реальних доходів колгоспників від¬ 
носно реальних доходів робітників 
і службовців у розрахунку на чле¬ 
на сім’ї підвищився з 75% 1965, 
до 89% 1981. Важливу роль у зро¬ 
станні реальних доходів населен¬ 
ня відіграють сусп. фонди спожи¬ 
вання. З цих фондів населенню 
забезпечуються безплатні освіта, 
підвищення кваліфікації і мед. 
обслуговування, виплачуються пен¬ 
сії, стипендії, надаються матеріа¬ 
льна допомога, оплачувані чергові 
відпустки, безплатні й пільгові 
путівки в санаторії та будинки 
відпочинку тощо. В міру зростання 

Економічні райони СРСР 

Назва 
району 

Політичні і адміністра¬ 
тивні одиниці, які вхо¬ 
дять до складу району 

Назва 
району 

Політичні і адміністра¬ 
тивні одиниці, які вхо^ 
дять до складу району 

1 
Північно- Ленінград, Ленінград- 
Західний ська обл., Новгородська 

обл.. Псковська обл. 

Північний Карельська АРСР, Мур¬ 
манська обл., Архангель¬ 
ська обл., Комі АРСР, 
Вологодська обл. 

Центральний Москва, Московська обл., 
Калінінська обл.. Ярос¬ 
лавська обл., Костромсь¬ 
ка обл., Івановеька обл.. 
Владимирська обл.. Ря¬ 
занська обл., Орлов¬ 
ська обл.. Калузька обл., 
Брянська обл., Смолен¬ 
ська обл. 

Східно-Си¬ 
бірський 

Далекосхід¬ 
ний 

Красноярський край, 
Тувинська АРСР, Іркут¬ 
ська обл., Бурятська 
АРСР, Читинська обл. 

Приморський край. Ха¬ 
баровський край, Амур¬ 
ська обл.. Сахалінська 
обл.. Камчатська обл.. 
Магаданська обл., Якут¬ 
ська АРСР 

і'Прибалтій- Литовська РСР, Латвій- 
іський ська РСР, Естонська 

РСР, Калінінградська 
обл. РРФСР 

Білоруський Білоруська РСР 
Волго-Вят- Горьковська обл., Кіров- 
ський ська обл.. Мордовська 

АРСР, Марійська АРСР. 
Чуваська АРСР 

Центрально- Воронезька обл., Бєл- 
Чорноземний городська обл., Курська 

обл., Липецька обл., 
Тамбовська обл. 

Поволзький Астраханська обл., Кал¬ 
мицька АРСР, Волго¬ 
градська обл.. Саратов¬ 
ська обл., Куйбишевська 
обл.. Ульяновська обл.. 
Пензенська обл.. Татар¬ 
ська АРСР 

Північно- Ростовська обл., Крас- 
Кавказький нодарський край. Став¬ 

ропольський край, Ка- 
бардино-Балкарська 
АРСР, Північно-Осетин¬ 
ська АРСР, Чечено-Ін- 
гушська АРСР, Дагес¬ 
танська АРСР 

Уральський 

Західно-Си¬ 
бірський 

Пермська обл.. Башкир¬ 
ська АРСР, Удмуртська 
АРСР, Свердловська 
обл., Курганська обл., 
Челябінська обл., Орен¬ 
бурзька обл. 
Тюменська обл., Омська 
обл., Новосибірська обл., 
Томська обл., Кемеров¬ 
ська обл., Алтайський 
край 

Південно-За- УРСР: Київ, Київська 
хідний обл., Чернігівська обл.. 

Черкаська обл.. Він¬ 
ницька обл., Хмель¬ 
ницька обл.. Тернопіль¬ 
ська обл.. Житомирська 
обл., Ровенська обл.. Во¬ 
линська обл.. Львівська 
обл., Івано-Франківська 
обл.. Закарпатська обл.« 
Чернівецька обл. 

Донецько- УРСР: Донецька обл., 
Придшпров- Ворошиловградська обл., 
ський Харківська обл.. Сумсь¬ 

ка обл.. Полтавська обл., 
Дніпропетровська обл.. 
Запорізька обл.. Кірово¬ 
градська обл 

Південний УРСР: Одеська обл.. 
Миколаївська обл., Хер^ 
сонська обл.» Кримська 
обл. 

Закавказь- Грузинська РСР, Азер-* 
байджанська РСР, Вір¬ 
менська РСР 

Казахстан- Казахська РСР 
ський 

Середі№оазі- Узбецька РСР, Киргизь- 
атський ка РСР, Таджицька РСР. 

Туркменська РСР 
Молдав¬ 
ська РСР 
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сусп. вироби, і над. доходу збіль¬ 
шуються і виплати із сусп. фон¬ 
дів споживання (табл. с. 396). 
В 1981 із заг. суми виплат і пільг 
понад 50% становили грош. випла¬ 
ти. За роки десятої п’ятирічки на¬ 
селенню було надано виплат і 
пільг на суму 527 млрд. крб., що 
на 134 млрд. крб., або на 34%, 
більше порівняно з дев’ятою п’яти¬ 
річкою. Сума вкладів населення в 
ощадні каси 1981 становила 165,7 
млрд. крб., що більше ніж в 236 

Використання національного доходу 
на споживання і нагромадження по 
п’ятирічках (у порівнянних цінах, 
1973; млрд. крб.) 

В
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а 
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я
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р
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6
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9
7
1
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Д
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р
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0
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Національний 
доход, вико¬ 
ристаний на 
споживання і 
нагромаджен¬ 
ня 1230 1647 2045 
в т. ч. 

споживання 887 1191 1511 
нагромад¬ 
ження та ін¬ 
ші витрати 343 456 534 

раз порівняно з 1940. Серед, розмір 
вкладу дорівнює 1122 крб. Витра¬ 
ти на соціально-культур. заходи 
і науку збільшились за 1940—81 
в 28 раз і становлять 130,0 млрд. 
крб., майже 27% над. доходу 
СРСР. Середньорічний обсяг роз¬ 
дрібного товарообороту 1976—80 
становив 246,1 млрд. крб., 1981— 
294,1. У 1981 роздрібний товаро¬ 
оборот держ. і кооп. торгівлі збіль¬ 
шився проти 1940 в 11,1 раза, то¬ 
варооборот на душу населення — 
в 8,1 раза, в т. ч. в сільс. місде- 
вості — в 10,3 раза. Міськ. житл. 
фонд країни 1981 становив 2270 
млн. заг. (корисної) плоші 
(сільс. житл. фонд — 1404 млн. 
м^). За останні три п’ятирічки 
(1966—80) було збудовано бл. 33 
млн. квартир заг. площею майже 
1591 млн. м^. За дей час житл. 
умови поліпшили 162,0 млн. чол. 
Капітальні вкладення на житл. 
буд-во за 1976—81 становили 105,2 
млрд. крб. (1971—75 — 75,4 млрд. 
крб.). В одинаддятій п’ятирічді 
(1981—85) дальший содіальний 
прогрес суспільства пов’язаний із 
здійсненням широкої програми 
зростання нар. добробуту. Ця про¬ 
грама охоплює поліпшення всіх 
сторін життя рад. людей— спо¬ 
живання і житло, культуру і від¬ 
починок, умови праді і побуту. 
На підвишення рівня життя насе¬ 
лення спрямовується в розрахунку 
на 1985 16,6 млрд. крб., у т. ч. бл. 

Зростання реальних доходів 
населення (в розрахунку на душу 
населення, %) 

1940 1965 1970 1975 1981 

1940-100 100 298 398 493 601 
1965-100 100 133 165 202 
1970—100 100 124 151 

10 млн. крб. на підвщення заро¬ 
бітної плати робітників і службов¬ 
ців. Середньомісячна заробітна 
плата робітників і службовців зро¬ 
сте за п’ятиріччя на 14,5% і 1985 
становитиме 193 крб. Оплата праці 
колгоспників у громад, г-ві під¬ 
вищиться на 20%. Реальні доходи 
на душу населення за п’ятиріччя 
мають зрости на 16—18%. Разом з 
тим, підвищення рівня життя тру¬ 
дящих не зводиться лише до зро¬ 
стання грош. доходів. Як зазнача¬ 
лося на XXVI з’їзді КПРС, на пер¬ 
ший план висувається завдання 
поліпшити постачання населенню 
продовольства, а також пром. то¬ 
варів широкого вжитку. Послідов¬ 
на реалізація Продовольчої програ¬ 
ми СРСР на період до 1990 року 
забезпечить стабільне постачання 
населення продовольчими і пром. 
товарами, буде досягнуто найпов¬ 
ніше збалансування платоспромож¬ 
ного попиту з товарними ресурса¬ 
ми і платними послугами. Роздріб¬ 
ний товарооборот держ. і кооп. 
торгівлі 1985 становитиме 345 
млрд. крб. Передбачено послідов¬ 
но поліпшувати житл. умови рад. 
людей. За п’ять років буде збудо¬ 
вано 530—540 млн. м^ заг. площі 
житла. Значно розшириться буд-во 
житл. будинків у сх. районах кра¬ 
їни і в сільс. місцевості. В оди¬ 
надцятій п’ятирічці триває далі 
планомірний процес поступового 
подолання істотних відміннос¬ 
тей між містом і селом, поліп¬ 
шуються умови життя населення 
в усіх республіках і районах 
країни. 
Літ.: В. И. Ленин, КПСС о повьіше- 
нии жизненного уровня трудящихся. 
Документи и материали. М., 1975; 
Матеріали XXVI з’їзду КПРС. К., 
1981; Продовольча програма СРСР 
на період до 1990 року і заходи по її 
реалізації. Матеріали травневого 
Пленуму ЦК КПРС 1982 року. К., 
1982; Матеріали Пленуму Централь¬ 
ного Комітету КПРС. 22 листопада 
1982 року. К., 1982; Капустин Е. И. 
Рост благосостояния советского на- 
рода — вьісшая цель зкономической 
политики КПСС. М., 1974; Саркисян 
Г. С. Основной зкономический закон 
социализма. М., 1975; Зкономическая 
политика КПСС. М., 1981. 

С. П. Тимошенко. 

XII. Охорона здоров’я. 

Охорона здоров’я народу — одне 
з найважливіших соціальних зав¬ 
дань КПРС і Радянської держави, 
являє собою систему соціально- 
економічних і медичних заходів. 
Право рад. людини на охорону 
здоров’я гарантовано Конституцією 
СРСР (ст. 42).'Воно тісно пов’яза¬ 
не з правом на працю, на відпо¬ 
чинок, на житло, на матеріальне 
забезпечення в старості й при ін¬ 
валідності (див. Соціальне забез¬ 
печення), з охороною материнства 
і дитинства, з держ. заходами по 
охороні навколишнього середови- 
ша. У дореволюц. Росії працювали 
гол. чин. приватні лікарі у великих 
містах. У 1913 в Росії було 28,1 
тис. лікарів (1,8 лікаря на 10 тис. 
ж.); 46 тис. серед, мед. працівни¬ 
ків (2,9 працівника на 10 тис. ж.); 
5300 лікарн. закладів, 207,6 тис. 
ліжок (13 ліжок на 10 тис. ж.). 
Більш як ЗО % міст не мали ліка¬ 
рень зовсім. У 1912 було зареєстро¬ 
вано бл. 13 млн. інфекц. хворих. 
Осн. принципами соціалістич. охо¬ 

рони здоров’я в СРСР є її держ., 
плановий характер, профілактична 
спрямованість, безплатність і за¬ 
гальнодоступність кваліфікованої 
мед. допомоги, єдність мед. тео¬ 
рії і практики з широким викорис¬ 
танням досягнень науки і техніки 
в діяльності закладів охорони здо¬ 
ров’я й співробітництво з ін. краї¬ 
нами в галузі мед. науки, участь 
громадськості й широких мас тру¬ 
дящих у розв’язанні питань охоро¬ 
ни здоров’я. Рад. система охорони 
здоров’я базується на соціалістич¬ 
ному гуманізмі. 
11 липня 1918 В. І. Ленін підпи¬ 
сав декрет Раднаркому про ство¬ 
рення Нар. комісаріату охорони 
здоров’я РРФСР. У 1936 було 
створено союзно-респ. Наркомат 
(з 1946 — М-во) охорони здоров’я 
СРСР; відповідні органи створено 
в усіх союзних і авт. республіках. 
Відділи охорони здоров’я є у ви¬ 
конкомах крайових, обл., місц. і 
районних Рад народних депутатів. 
Для мед. обслуговування праців¬ 
ників окремих галузей нар. г-ва у 
складі ряду міністерств створено 
мед.-сан. служби. З 1965 в обох па¬ 
латах Верховної Ради СРСР функ¬ 
ціонують постійні комісії з охсюо- 
ни здоров’я та соціального забез¬ 
печення, з 1976 — комісії в питан¬ 
нях праці та побуту жінок, охоро¬ 
ни материнства і дитинства. При 
місц. Радах нар. депутатів існу¬ 
ють постійні комісії з охорони 
здоров’я. Найважливіші принци¬ 
пи соціалістичної охорони здоров’я 
набули творчого розвитку в Про¬ 
грамах партії, рішеннях з’їздів 
КПРС, спеціальних постановах 
партії і Рад. уряду (зокрема, в 
постановах ЦК КПРС і Ради Міні¬ 
стрів СРСР від 14 січня 1960 чПро 
заходи по дальшому поліпшенню 
медичного обслуговування і охо¬ 
рони здоров’я населення СРСР»>, 
від 5 липня 1968 чПро заходи 
по дальшому поліпшенню охорони 
здоров’я і розвитку медичної нау¬ 
ки в країні» і від 26 серпня 1982 
чПро додаткові заходи по поліп¬ 
шенню охорони здоров’я населен¬ 
ня»). В грудні 1969 Верховна 
Рада СРСР затвердила Основи 
законодавства Союзу РСР і со¬ 
юзних республік про охорону здо¬ 
ров’я. В СРСР створена й успішно 
функціонує єдина система подання 
безплатної, загальнодоступної та 
кваліфікованої медичної допомоги 
усіх видів (поліклінічної, стаціо¬ 
нарної; лабораторні дослідження, 
допомога при пологах тощо). Без¬ 
платними є також харчування, 
ліки і всі види побутового обслу¬ 
говування хворого на період його 
перебування в лікув. закладах 
(лікарнях, диспансерах). Деяким 
групам хворих, які хворіють 
на онкологічні, гемолітичні захво¬ 
рювання, туберкульоз, шизофре¬ 
нію, епілепсію, діабет та ін., а 
також інвалідам Великої Вітчизн. 
війни та дітям у віці до 1 року 
ліки відпускаються безплатно і 
при амбулаторно-поліклінічному 
лікуванні. Кошти на охорону 
здоров’я надходять з держ. бюд¬ 
жету, держ. фондів, кооператив¬ 
них, профспілкових та ін. громад, 
орг-цій, а також від колгоспів. Ін¬ 
тенсивно розвивалася і продовжує 
вдосконалюватися принципово но¬ 
ва система поза лікарняної допомо- 

СРСР 

Кількість лікаршшвх 
закладів у союзних 
республіках 

1940 1981 

СРСР 13793 23 072 
РРФСР 8 477 12 455 
УРСР 2 498 3 830 
БРСР 514 870 
Узб. РСР 380 1 165 
Каз. РСР 627 1690 
Груз. РСР 314 452 
Аз. РСР 222 754 

Лит. РСР 77 200 

Молд. РСР 109 336 

Латв. РСР 89 183 

Кирг. РСР 112 267 

Тадж. РСР 121 291 

Вірм. РСР 96 167 

Туркм. РСР 99 272 

Ест. РСР 58 140 
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СРСР 

Кількість лікарняних 
ліжок у союзних 
республіках (тис.) 

1940 1981 

ги, яка організована за дільнично- 
тер. принципом. В СРСР діють 
понад 35 тис. амбулаторно-поліклі¬ 
нічних закладів, де протягом року 
лікарі проводять 2,5 млрд. прийо¬ 
мів пацієнтів. В амбулаторіях і 
поліклініках починають і закін¬ 
чують лікування 80% хворих, що 
свідчить про високу ефективність 
і загальнодоступність цього виду 
допомоги. На 1981 в країні діяло 
понад 23 тис. лікарняних закладів, 
у яких було 3384 тис. ліжок (126 
ліжок на 10 тис. ж.). Збудовані 
й будуються багатопрофільні й 
спеціалізовані лікарні, оснащені 
сучас. мед. технікою та апарату¬ 
рою. На їхній базі організовано 
спеціалізовані центри обласного, 
міжобласного, респ. та всесоюз¬ 
ного значення. Великим досягнен- 

також допомога по вагітності й по¬ 
логах, сплачується більша частина 
витрат на санаторно-курортне 
(див. Курорти, Санаторії) ліку¬ 
вання та відпочинок, на лік. хар¬ 
чування, на проведення оздоров¬ 
чої роботи серед дітей, підлітків, 
студентів. Важливим фактором 
є підготовка лікарів та ін. мед. 
персоналу й розподіл його з ураху¬ 
ванням особливостей території та 
розселення населення. В 1981 кіль¬ 
кість лікарів досягла 1033,9 тис., 
серед, мед. персоналу — 2,9 млн. 
чол., що становить 38,5 лікаря та 
107,3 працівника з серед, мед. 
освітою на 10 тис. ж. Створено 
базу для підвищення кваліфікації 
мед. працівників. Підвищенню мо¬ 
рально-етичного рівня лікарів 
сприяла ««Присяга лікаря Радян- 

в’я, визнані найефективнішими і 
рекомендовані всім д-вам— чле¬ 
нам Всесвітньої організації охо¬ 
рони здоровая (ВООЗ) для вико¬ 
ристання при виборі схеми органі¬ 
зації мед. допомоги населенню. 
Високу оцінку здобула система 
рад. охорони здоров’я на Міжнар. 
конференції з первинної медико- 
сан. допомоги, яка відбулася у 
вересні 1978 в м. Алма-Аті. Роз¬ 
ширюється співробітництво СРСР 
з зарубіжними країнами в галузі 
мед. науки та охорони здоров’я. 
Важливим етапом колективної роз¬ 
робки теорії та практики організа¬ 
ції соціалістичної охорони здоро¬ 
в’я є прийняття XVII нарадою 
міністрів охорони здоров’я соціа¬ 
лістичних країн ««Основних напря- 

СРСР 790,9 

РРФСР 482,0 

УРСР 157,6 

БРСР 29,6 

Узб. РСР 20,3 

Каз. РСР 25,4 

Груз. РСР 13,3 

Аз. РСР 12,6 

Лит. РСР 8,9 

Молд. РСР 6,1 

Лате. РСР 12,0 

Кирг. РСР 3,8 

Тадж. РСР 4,5 

Вірм. РСР 4,1 

Туркм. РСР 5,6 
Ест. РСР 5.1 

ням рад. охорони здоров’я стала 
система подання швидкої медич¬ 
ної допомоги^ створена і збільшу¬ 
ється кількість спеціалізованих 
бригад — кардіологічних, реані¬ 
маційних, дитячих та ін. Це дає 
змогу проводити ефективне ліку¬ 
вання на догоспітальному етапі. 
Організовано службу санітарної 
авіації. У країні розгорнуто ши¬ 
року мережу мед. закладів для 
мед.-сан. обслуговування робітни¬ 
ків, на великих підприємствах 
створено медико-санітарні части¬ 
ни. Все це дозволило максимально 
наблизити мед. допомогу до місця 
роботи. Мед. обслуговування жи¬ 
телів сільс. місцевості організу¬ 
ється з урахуванням екон.-геогр., 
демографічних особливостей і по¬ 
будовано на принципі етапності 
подання допомоги. Позалікарня- 
на допомога здійснюється в лікар. 
амбулаторіях та фельдшерсько- 
акушерських пунктах. Стаціонар¬ 
не лікування зосереджено в діль¬ 
ничних, центральних районних, 
обласних, крайових та респ. лі¬ 
карнях. В СРСР здійснюються 
соціально-екон., в т. ч. мед., за¬ 
ходи, що забезпечують поєднання 
функцій материнства з активною 
участю жінок у трудовій та громад, 
діяльності, гармонійний розвиток 
дітей і підлітків. Д-ва повністю 
бере на себе всі витрати, пов’яза- 

ського Союзу» (введена 1971). 
Осн. напрям соціалістичної охоро¬ 
ни здоров’я — профілактичний. 
Здійснюються періодичні мед. ог¬ 
ляди, створено систему профес. 
відбору, лікарського контролю у 
фіз. культурі та спорті. Прово¬ 
диться у широких масштабах дис¬ 
пансеризація, 1980 нею було охоп¬ 
лено понад 45 млн. чол. Масовими 
профілактичними оглядами насе¬ 
лення щороку охоплюють близько 
110 млн. чол. Здійснюється ши¬ 
рока програма первинної про¬ 
філактики найпоширеніших не- 
інфекційних хвороб (серцево-су¬ 
динних, онкологічних, легеневих, 
ендокринних та ін.). Санітарно- 
епідеміологічна служба забезпе¬ 
чує контроль за дотриманням всі¬ 
ма підприємствами, орг-ціями та 
установами, а також окремими 
громадянами діючих норм сан. 
законодавства, крім того, вона бере 
участь в організації і проведенні 
багатьох сан.-гіг. та протиепіде¬ 
мічних заходів. Сучасна структура 
санітарно-епідеміологічної служ¬ 
би, її права і обов’язки визначені 
в ««Положенні про державний са¬ 
нітарний нагляд в СРСР» (1973). 
Активну участь у роботі органів 
та закладів охорони здоров’я бе¬ 
руть профспілки. При медичних 
закладах існують громад, ради, 
до складу яких входять мед. пра- 

Показники розвитку охорони 
здоров я в СРСР 

Кількість лікарняних 
закладів 13 793 23 072 

Кількість лікарняних 
ліжок, тис. 790,9 3384,0 
Кількість лікарняних 
ліжок на 10 тис. жи¬ 
телів 40,2 126,0 
Кількість лікарів усіх 
спеціальностей, тис. 155,3 1033,9 
Кількість лікарів на 
10 тис. жителів 7.9 38,5 
Кількість осіб серед¬ 
нього медичного пер¬ 
соналу, тис. 472,0 2879,6 

Кількість осіб серед¬ 
нього медичного пер¬ 
соналу на 10 тис. жи¬ 
телів 24,0 107,3 

мів 1 перспектив соціалістичної 
охорони здоров’я» (1976). Створе¬ 
но Постійну комісію РЕВ з охо¬ 
рони здоров’я. Позитивно розви¬ 
вається і співробітництво в галузі 
мед. науки та охорони здоров’я з 
капіталістичними країнами. Ра¬ 
дянський Союз бере активну участь 
у діяльності Всесвітньої організа¬ 
ції охорони здоров’я. 
В СРСР лікарів готують медичні 

НІ з соціальним страхуванням, цінники та представники громадсь- 
Тим, хто захворів, у разі втрати кості. Незмінний помічник меди- 
працездатності надається грош. ків — Союз Товариств Червоного 
допомога в розмірі до 100% їх- Хреста і Червоного Півмісяця 
ньої заробітної плати. Надається СРСР, шо об’єднує в своїх рядах 

„ . . . . . понад 100 млн. чол. В Рад. Союзі 
населенням із суспільних ліквідовано більшість небезпечних 

ФО.Д.В споживання_ інфекційних хвороб, що забирали 
В минулому життя сотень тисяч 

1940 1965 1970 1975 1981 людей. Захворюваність на дифте¬ 
рію, поліомієліт зведено до пооди- 

---ноких випадків. Систематично зни- 

інститути (83 вузи цього профі¬ 
лю, в т. ч. стоматологічні і фарма¬ 
цевтичні, 1980), а також мед. 
ф-ти ун-тів — Вільнюського, Чу¬ 
васького, Якутського, Мордовсь¬ 
кого та ін.— всього 9 ф-тів (1980). 
Спеціалістів з серед, мед. і фарм. 
освітою готують медичні училищна 
(1980 — 626 уч-щ). Планування, 
координацію, оцінку результатів 
і контроль за проведенням наук.- 
мед. досліджень здійснює Акаде- 

Виплати і пільги — 
всього, млрд. крб. 4.6 

3 них: 

освіта 2,0 

в т. ч. 
стипендії 0,2 

охорона здоров’я і 
фізична культура 
соціальне забезпе¬ 

1,0 

чення і соціальне 
страхування 
в т. ч. 

0,9 

пенсії 0,3 
допомоги 0,5 

Виплати і пільги в 
розрахунку на душу 
населення, крб. 24 

41,9 63.9 90,1 122 

13,2 18,7 25.1 32,6 

0,9 1.3 2,2 2,6 

6.9 10,0 12,9 17.9 

14,4 22,8 34,6 48,1 

10,6 16,2 24.4 35,4 
3.5 6,1 9,2 11,3 

182 263 354 456 

жується захворюваність на кок¬ 
люш, кір та ін. інфекційні хвороби. 
Це є однією з умов, завдяки яким 
за минулі 60 років смертність на¬ 
селення в СРСР знизилася більш 
як у З рази, дитяча смертність — 
майже в 9 раз, середня тривалість 
життя зросла з 32 до 70 років. 
Система організації охорони здо¬ 
ров’я в Радянській країні про¬ 
йшла перевірку часом і здобула 
міжнародне визнання. В прийня¬ 
тій XXI11 Всесвітньою асамблеєю 
охорони здоров’я резолюції про 
осн. принципи розвитку нац. служб 
охорони здоров’я найважливіші 
принципи і положення, притаман¬ 
ні соціалістичній охороні здоро¬ 

мія медичних наук СРСР. Вихо¬ 
дить значна кількість журналів 
(1980 — понад 100 назв) з різних 
галузей медицини, зокрема наук.- 
популярний журнал ««Здоровье» 
та ін.^««Медицинская газета». В 
СРСР створено спеціалізовані мед. 
вид-ва: центральне — ««Медицина» 
та ряд республіканських (зокрема, 
««Здоров’я» в УРСР). Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 384—385. 
Літ.: Ленинские декретьі по здраво- 
охранению, 1917—1921 гг. М., 1970; 
Основьі законодательства Союза ССР 
и союзних республик о здравоохране- 
нии. М., 1970; Постановления КПСС 
и Советского правительства об охране 
здоровья народа. М., 1958; Серенко 
А. Ф., Соболевский Г. Н. Здравоохра- 
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нение социалистического общества. 
М., 1975; Социальная гигиена и орга- 
низация здравоохранения. М., 1977; 
60 лет советского здравоохранения.М., 
1977; Буренков С. П., Головтеев В. В., 
Корчагин В. П. Социалистическое 
здравоохранение: задачи, ресурси,пер¬ 
спективи развития. М., 1979; Здраво¬ 
охранение в СССР в X пятилетке.М., 
1981; Петровский Б. В. Новий зтап в 
развитии народного здравоохранения 
СССР. М., 1981; Буренков С. П., 
Глазунов И. С. О развитии профилак- 
тического направлення в советском 
здравоохранении. «Советское здраво- 
охранение>, 1981, 3; Охорона здо¬ 
ров’я України в братній сім'ї народів 
СРСР. К., 1982. О. П. Щепін. 

XIII. Фізична культура і спорт. 

Фіз. культура і спорт — органічна 
частина рад. культури та громад, 
життя, комплекс заходів, що здійс¬ 
нюються держ., громад, і фізкуль- 
турно-спорт. орг-ціями, спрямова¬ 
них на гармонійний розвиток фіз. 
і духовних здібностей людини, 
зміцнення її здоров’я, підвищен¬ 
ня та тривале збереження творчої 
активності, на підготовку до висо¬ 
копродуктивної праці, на захист 
Батьківщини. В 1918 організовано 
перщі фізкультурно-спорт. осеред¬ 
ки й гуртки Всевобучу, комсомоль¬ 
ські т-ва чМуращка»- (Москва), 
чСпартак:^ (Петроград), ч Черво¬ 
ний молодняк:^ (Мінськ) та ін., 
1923 — перще всесоюзне фізкуль¬ 
турно-спорт. т-во <Динамо>, 1935— 
добровільне спорт, т-во (ДСТ) 
<Спартак>у 1936 — понад 60 ДСТ 
профспілок. З перщих років Рад. 
влади держ. і фізкультурно-спорт. 
орг-ції за активною участю проф¬ 
спілок і комсомолу здійснюють 
програму масового розвитку фіз. 
культури і спорту в усіх Районах 
країни. Вже в 20-х рр. повсюдно 
проводилися легкоатлетичні КрО; 
си, велогонки, лижні та ін. масові 
змагання, відбулися перщі чемпіо¬ 
нати РРФСР (з плавання, 1921; 
футболу, 1922), Всесоюзне свято 
фізкультури (1923), перща Все¬ 
союзна спартакіада (1928). 
Осн. напрями розвитку фіз. куль¬ 
тури і спорту на різних етапах 
соціалістичного й комуністичного 
будівництва визначені постанова¬ 
ми ЦК партії чПро завдання пар¬ 
тії в галузі фізичної культури> 
(1925), чПро фізкультурний рух»- 
(1929), чПро хід виконання Комі¬ 
тетом у справах фізичної культу¬ 
ри і спорту директивних вказівок 
партії і уряду про розвиток масо¬ 
во-фізкультурного руху в країні 
й підвищення майстерності радян¬ 
ських спортсменів» (1948), чПро 
заходи по дальщому розвитку фі¬ 
зичної культури і спорту» (1966); 
постановою ЦК КПРС і Ради Мі¬ 
ністрів СРСР чПро дальще під¬ 
несення масовості фізичної куль¬ 
тури і спорту» (1981). В Програмі 
КПРС, у постановах ЦК КПРС і 
Рад. уряду підкреслюється держ. 
значення розвитку фіз. культури 
і спорту як важливої ділянки ви¬ 
ховної роботи серед населення. 
Програмною і нормативною осно¬ 
вою системи фіз. виховання є Все¬ 
союзний фізкультурний комплекс 
^Готовий до праці й оборони 
СРСР> (ГПО). В 1937 для розвит¬ 
ку комплексу ГПО введено Єдину 
Всесоюзну спортивну класифіка¬ 
цію. Організовані заняття з фіз. 
культури і спорту проводяться у 

двох осн. напрямах — обов’язко¬ 
вому та добровільному. До обо¬ 
в’язкових занять залучають усіх 
учнів загальноосв. щкіл, профес.- 
тех., серед, спец, та вищих навч. 
закладів, особовий склад Зброй¬ 
них Сил СРСР, міліції та деяких 
ін. орг-цій. Заняття проводяться 
за держ. програмами. На підпри¬ 
ємствах, в установах і навч. закла¬ 
дах організуються заняття вироб¬ 
ничою гімнастикою. Організацій¬ 
но-методичне керівництво обов’яз¬ 
ковими заняттями і контроль за 
виконанням їх здійснюють відпо¬ 
відні м-ва й відомства. Масова 
фізкультурно-оздоровча і спорт, 
робота проводиться фізкультурно- 
спорт. орг-ціями профспілок, дея¬ 
ких міністерств та відомств, 
а також ДТСААФ СРСР. У 1982 
налічувалося 8 всесоюзних ДСТ 
профспілок: <Буревісник>у <Вод- 
ник>, ^ Зеніте, <Локомотив>, 
чСпартак», <Труд», чУрожай», 
«ФіС» (-«Фізкультура і Спорт»); 
відомчі т-ва: -«Динамо», <Трудові 
резерви^, ДТСААФ, фізкультур¬ 
но-спорт. орг-ції Збройних Сил 
СРСР. Роботу профспілкових 
ДСТ координує Всесоюзна рада 
ДСТ профспілок, сільських — 
Центр, рада сільс. спорт, т-в. Заг. 
керівництво розвитком фіз. куль¬ 
тури і спорту та роботою фізкуль¬ 
турно-спорт. орг-цій здійснює Ко¬ 
мітет по фіз. культурі і спорту при 
Раді Міністрів СРСР через тер. 
спорт, комітети, керівництво роз¬ 
витком тех. видів спорту — ЦК 
ДТСААФ СРСР, туризму і спорт, 
орієнтування — Центр, рада з ту¬ 
ризму та екскурсій ВЦРПС. Ак¬ 
тивно співробітничають з Спорт- 
комітетом СРСР і ЦК ДТСААФ 
СРСР громад, виборні органи фіз^ 
культурного руху: Олімпійський 
комітет СРСР, федерації СРСР з 
видів спорту, федерації спорт, 
преси, кіно, наочної та лекційної 
пропаганди тощо. На підприємст¬ 
вах, у колгоспах, радгоспах, уста¬ 
новах і навч. закладах спорт, т-ва 
створюють колективи фіз. культу¬ 
ри (1981 — понад 231 тис.), у 
вищих навч. закладах, на великих 
підприємствах, будовах та ін. 
— спорт, й спортивно-тех. клуби 
(1981 — понад 7 тис.). Навчально- 
тренувальну роботу проводять та¬ 
кож дитячо-юнацькі спорт, щколи 
(1981 — понад 6,5 тис.). Загалом 
у колективах фіз. культури, спорт, 
клубах і щколах налічувалося 
(1982)83,7 млн. чол., у спорт, сек¬ 
ціях — бл. 46 млн. чол. На поч. 
1982 підготовлено: майстрів спорту 
СРСР (звання встановлено 1935) 
181 тис. чол.; майстрів спорту 
СРСР міжнар. класу (встановлено 
1965) 7,1 тис. чол.; звання засл. 
майстра спорту (встан. 1934) при¬ 
суджено 2,6 тис. чол.; засл. тренера 
СРСР (встан. 1956) — бл. 1,3 тис. 
чол. (див. Звання спортивні). В 
1982 у фізкультурному русі було 
зайнято понад 328 тис. штатних 
працівників (з них понад 75% з ви¬ 
щою і серед, фізкультурною осві¬ 
тою), а також 7,8 млн.інструкторів, 
тренерів і понад 6,4 млн. спорт, 
суддів, що працюють на громад, 
засадах. Підготовку кадрів здійс¬ 
нюють понад 220 вищих і серед, 
спец. навч. закладів, у т. ч. 23 ін-ти 
фізкультури, 96 факультетів фі¬ 
зичного виховання в педагогічних 

та ін. вищих навч. закладах, 
25 технікумів, 73 відділення у 
пед. уч-щах (на 1982). Щороку 
випускається понад 16 тис. спеціа¬ 
лістів з вищою і понад 10 тис. із 
серед, фізкультурною освітою. На- 
уково-пед. кадри готують у систе¬ 
мі аспірантури при гол. ін-тах фіз¬ 
культури (Москва, Ленінград, 
Київ, Мінськ, Тбілісі) і в трьох 
спеціалізованих н.-д. ін-тах фіз. 
культури: Всесоюзному (Москва), 
Ленінградському і Грузинському 
(Тбілісі). 
Медико-санітарне забезпечення за¬ 
нять фіз. культурою і спортом 
та лікарський контроль здійсню¬ 
ють бл. 400 лікарсько-фізкуль¬ 
турних диспансерів і мережа мед. 
пунктів. 
Розвивається матеріально-тех. ба¬ 
за фізкультурного руху. На 1.1 
1982 налічувалося понад 3,6 тис. 
стадіонів, 74 тис. спорт, залів, 
1,8 тис. наливних басейнів для пла¬ 
вання, 450 тис. спорт, майданчи¬ 
ків, 107 тис. футбольних полів, 
2 тис. тенісних кортів, понад 29 
тис. стрілецьких тирів, 6,3 тис. 
лижних баз, 2,1 тис. ковзанярсь¬ 
ких доріжок тощо. Обсяг вироб¬ 
ництва спортивного інвентаря та 
устаткування досягає 3,9 млрд. 
крб. на рік. Фіз. культура і спорт 
фінансуються з держ. і профспіл¬ 
кового бюджетів, кооперативних 
коштів і власних доходів фізкуль¬ 
турно-спорт. орг-цій. Рад. фіз¬ 
культурний рух відзначається пла¬ 
номірним, пропорційним масовим 
розвитком в усіх союзних респуб¬ 
ліках (табл.). Велика увага при¬ 
діляється масовій пропаганді фі¬ 
зичної культури і спорту. В 1939 
встановлено єдине всесоюзне свя¬ 
то — День фізкультурника (18 
липня; тепер — у серпні). Одним з 
найдійовіших засобів пропаганди є 
масові спорт, змагання. Щороку 
тільки за всесоюзним спорт, ка¬ 
лендарем їх проводиться до 300. 
Найбільші з них: спартакіади 
профспілок, школярів; спорт, ігри 
молоді, студентів; дитячі змаган¬ 
ня — -«Старти надій», -«Шкіряний 
м’яч» (футбол), -«Золота шайба» 
(хокей), чЗірниця» і чОрля» 
(військово-спорт. ігри) та ін. З 
1956 один раз на 4 роки проводять¬ 
ся спартакіади народів СРСР. В 
стартах 7-ї Спартакіади народів 
СРСР (1979) брало участь 87,6 
млн. чол., у фіналі — понад 10 
тис. спортсменів з усіх союзних 
республік і 2,3 тис. чол. з 85 країн 
світу. В 1982 видавалося 35 спорт, 
газет і журналів (разовий тираж 
— понад 7 млн. прим-), з них 
15 центральних. Вид-во -«Фізкуль¬ 
тура і спорт» (засн. 1923) та ін. 
вид-ва щороку випускають бл. 
200 найменувань книг та ін. видань 
3 спорт, тематики заг. тиражем 
бл. 10 млн. прим. Щороку виходять 
на екран бл. 40 документальних, 
науково-популярних, навч. та ху- 
дож. фільмів, присвячених фіз. 
культурі й спорту. 
з середини 40-х рр. почали ін¬ 
тенсивно розвиватися міжнар. 
зв’язки рад. спортсменів. Спорт, 
федерації СРСР вступили до біль¬ 
шості міжнародних спортивних 
об'єднань (вони є членами більш 
як 80 об’єднань) і беруть участь у 
чемпіонатах світу, Європи, змаган¬ 
нях на кубки світу і Європи та ін. 

СРСР 

МДСТЕР 
СПОРТА 

Нагрудні спортивні 
значки. 

Нагрудний значок 
туриста. 
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СРСР 
в 1951 створено й визнано Між- 
народним олімпійським коміте¬ 
том (МОК) Олімпійський комі¬ 
тет СРСР. З 1952 спортсмени 
СРСР беруть участь у Олімпійсь¬ 
ких іграх {зимових Олімпійських 
іграх — з 1956), вони завою¬ 
вали 1018 олімпійських медалей, 

т. ч. 401 золоту, 326 срібних, 
бронзову. В 1949 — 81 рад. 

спортсмени понад 2 тис. раз пе¬ 
ремагали на чемпіонатах світу і 
бл. З тис.— на чемпіонатах Євро¬ 
пи. В СРСР на 1982 відбулося по¬ 
над 100 чемпіонатів світу, Європи 
й змагань на кубки Європи, Між- 
нар. дружні спорт, ігри молоді 
(1957), Універсіада (1973), Все¬ 
світній конгрес спорт, науки (1974), 
43-й конгрес Міжнар. федерації 
спорт, преси (1979) тощо. В 1980 в 
Москві проведено (за рішенням 
МОК 1974) Ігри XXII Олімпіади. 
За видатні спорт, досягнення і за¬ 
слуги у розвитку фіз. культури 
і спорту понад З тис. спортсменів 
і працівників фізкультурно-спорт. 
орг-цій нагороджено (на 1.1 1982) 
орденами й медалями СРСР. Ор¬ 
денами СРСР нагороджено Держ. 
центральний (Москва) і Ленін¬ 
градський ін-ти фіз. культури, 
спорт, т-ва 4Динамо», <Спартак», 
«Трудові резерви», ЦСКА і ряд 
ін. спорт, орг-цій. 
Див. також статті про окремі види 
спорту та іл. на окремому арку¬ 
ші до ст. Спорт. с. П. Павлов. 
Туризм. 
Виникнення рад. туризму нале¬ 
жить до поч. 20-х рр. Туристський 
рух в СРСР розвивається від¬ 
повідно до держ. політики в галузі 
охорони здоров’я народу. Туризм 
є також засобом духовного, куль¬ 
тур. і соціального розвитку люди¬ 
ни. Керівництво туристським ру¬ 
хом у країні здійснює Центр, рада 
по туризму та екскурсіях (ЦРТЕ; 
1962—69 — Центр, рада по туриз¬ 
му) ВЦРПС; роботою дитячих ту¬ 
ристських орг-цій керує Центр, 
дитяча екскурсійно-туристська 
станція М-ва освіти СРСР (засн. 
1970). Міжнар. туристські зв’язки 
здійснюють Всесоюзне акціонерне 
т-во <Інтурист> (створене 1929) 

і Бюро міжнар. молодіжного ту¬ 
ризму «Супутник» (створене 1958). 
Туризм як вид спорту включено 
до Єдиної Всесоюзної спортивної 
класифікації (з 1949) та Всесоюз¬ 
ного фізкультурного комплексу 
«Готовий до праці й оборони 
СРСР». З метою популяризації 
туризму запроваджено масовий 
значок «Турист СРСР», а також 
значки «Турист СРСР» І, II і III 
ступенів. ЦК КПРС, Рада Мініст¬ 
рів СРСР і ВЦРПС прийняли по¬ 
станови «Про заходи по дальшому 
розвитку туризму та екскурсій у 
країні» (1969), «Про дальший роз¬ 
виток і вдосконалення туристсько- 
екскурсійної справи в країні» 
(1980), що зміцнили матеріальну 
базу туризму. Розвиток туризму 
пов’язаний з використанням при¬ 
родних та соціально-екон. рекреа¬ 
ційних ресурсів. 
В СРСР діють понад 11 тис. Пу¬ 
ристських маршрутів (на 1.1 1982). 
В 1980 на 963 туристських базах 
відпочивало 22,5 млн. чол., на ту¬ 
ристських маршрутах вихідного 
дня — 10 млн. чол., в екскурсіях 
взяли участь 173 млн. чол. Широ¬ 
кого розвитку набув самодіяльний 
туризм. Кожного року в походах 
по рідному краю, по місцях рево¬ 
люційної, бойової і трудової слави 
рад. народу беруть участь понад 
ЗО млн. чол.; ігоацюють З тис. ту¬ 
ристських клуоів, багато пунктів 
прокату туристського споряджен¬ 
ня. В останні роки туризм перетво¬ 
рився у важливу галузь економіки 
невиробничої сфери. Наук, дос¬ 
лідження в галузі туризму ведуть 
Ін-т географії АН СР(ЗР, Централь¬ 
ний і зональні ін-ти курорто¬ 
логії й фізіотерапії М-ва охорони 
здоров’я СРСР, Всесоюзна н.-д. 
лабораторія туризму і екскурсій 
ЦРТЕ, н.-д. лабораторія по іноз. 
туризму (Москва) та ін. орг-ції. 
Кадри для туристських орг-цій го¬ 
тують Центральні і зональні ту¬ 
ристські курси ЦРТЕ, Ін-т підви¬ 
щення кваліфікації спеціалістів 
Гол. управління з іноз. туризму 
при Раді Міністрів СРСР, спец, 
ф-т у Вищій школі профспілково¬ 
го руху ВЦРПС. 

Основні показники стану фізичної культури і спорту по союзних республіках (на 1. І 1981) 

Кількість 
колективів 
фізичної 
культури 

Чисель¬ 
ність фіз¬ 
культур¬ 
ників, 

тис. чол. 

1 Підготовлено Прису¬ 
джено 
звання 
майстра 
спорту 
СРСР. 

тис. чол. 

Кількість 
стадіонів 

Кількість 
спортив¬ 
них залів 

значкістів 
ГПО, 

тис. чол. 

спортсме- 
нів-роз- 
рядників, 
тис. чол. 

СРСР 231 559 63569,0 27606,7 25241,2 12,2 3 693 74 261 
РРФСР 116 794 32111,5 13417,7 13251,2 5,9 1941 41086 
УРСР 44 591 13799,3 5952,1 5501,6 2,5 961 13 914 
БРСР 10 607 2532,5 1182,1 1133,2 0,6 134 3 083 
Узб. РСР 10 931 3361,4 1536,7 1083,3 0,6 158 3 034 
Каз. РСР 12 167 3702,9 1712,8 1342,0 0,6 124 4 663 
Груз. РСР 6 833 1278,8 530,4 429,7 0.3 84 1382 
Аа. РСР 6 782 1142,0 553,7 351,6 0,2 47 1073 
Лит. РСР 3 542 1010,0 498,1 441,4 0,3 31 800 
Молд. РСР 3 303 870,3 404,8 324,6 0.2 63 1 106 
Лате. РСР 2 515 751,1 333,9 333,9 0,3 35 578 
Кирг. РСР 2 682 680,0 305,2 223,3 0,1 23 711 
Тадж. РСР 3 384 678,2 384,7 225,3 0,1 33 675 
Вірм. РСР 3 174 719,9 361,5 254,3 0,2 24 1 196 
Туркм. РСР 2 613 502,1 239,1 118,1 0.1 21 601 
Ест. РСР 1641 428.9 193,8 228.6 0,2 14 412 

В СРСР видаються щомісячний 
журн. «Турист», проспекти «Ту- 
ристские маршрути», для іноз. 
туристів — журн. «Путешествие 
в СССР» (рос., англ., франц. і 
нім. мовами). Іл. с. 397. 
Літ.: Макарцев Н. А. Страницьі исто- 
рии советского спорта. М., 1967; Азар 
В. И. Зкономика и организация туриз- 
ма. М., 1972; История физической 
культури и спорта. М., 1975; Советс- 
кая система физического воспитания. 
М., 1975; Все о спорте, т. 1—3. М., 
1978; Абукова Н. X., Ахалая В. Б. 
Туризм и зкскурсионное дело. Библио- 
графия отечественной литературьі 
(1965-1973 гг.). Сухуми, 1975. 

XIV. Народна освіта. 

За даними перепису 1897, в Ро¬ 
сії серед населення віком від 9 до 
49 років письменних було лише 
27,9% (в т. ч. у сільс. місцевості 
— 21,7%), а серед жінок— 14% • 
За висловом В. І. Леніна, уряд Ро¬ 
сії дев’ятьом десятим населення 
заступав шлях до освіти (див. 
Повне зібр. тв., т. 23, с. 130). 
Система освіти мала станово-кла¬ 
совий характер. Корінне населен¬ 
ня нац. окраїн було майже пов¬ 
ністю неписьменним. Так, у Серед. 
Азії (1897) неписьменних тад;киків 
було 99,5%, киргизів — 99,4%, 
туркменів — 99,3% , узбеків — 
98,4%, казахів —98%. На Украї¬ 
ні відповідно — 76%, серед жінок 
— 88%. У 1914/15 навч. р. в Ро¬ 
сії було 2300 серед, загальноосв. 
шкіл (800 тис. учнів) і 450 серед, 
спец. навч. закладів (54 тис. уч¬ 
нів), 105 вузів (127,4 тис. студен¬ 
тів). Вищі й серед, спец. навч. 
заклади територіально були роз¬ 
міщені нерівномірно. В Серед. Азії 
вищих шкіл не було, у Сибіру 
і на Далекому Сході було лише 
4 вищі школи. В Киргизії, Таджи¬ 
кистані, Туркменії не було жод¬ 
ного серед, спец. навч. закладу. 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції створено нову систему 
освіти, в історично стислі строки 
розгорнуто широку мережу загаль¬ 
ноосв. і профес. шкіл (початкових, 
серед, і вищих), ліквідовано не¬ 
письменність серед дорослого на¬ 
селення, всі здобутки науки й 
культури стали загальнонар. на¬ 
дбанням. Система освіти в СРСР 
розвивалася разом з розвитком 
рад. суспільства. В Конституції 
СРСР сказано: «В СРСР існує 
і вдосконалюється єдина система 
народної освіти, яка забезпечує 
загальноосвітню і професійну під¬ 
готовку громадян, служить кому¬ 
ністичному вихованню, духовно¬ 
му і фізичному розвиткові молоді, 
готує її до праці і громадської ді¬ 
яльності». Осн. принципи нар. 
освіти в СРСР: рівність усіх гро¬ 
мадян СРСР у здобутті освіти 
незалежно від расової і нац. на¬ 
лежності, статі, відношення до ре¬ 
лігії, майнового і соціального ста¬ 
ну; обов’язковість освіти для всіх 
дітей і підлітків; держ. і громад, 
характер усіх навч.-виховних за¬ 
кладів; свобода вибору мови нав¬ 
чання (рідною мовою або мовою ін. 
народу СРСР); безплатність усіх 
видів навчання, утримання части¬ 
ни тих, хто навчається, на повному 
держ. забезпеченні, стипендіальне 
забезпечення учнів і студентів та 
надання їм ін. матеріальної допо¬ 
моги; єдність системи нар. освіти 
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і наступність усіх типів навч. за¬ 
кладів, що забезпечує можливість 
переходу від нижчих ступенів на¬ 
вчання до вищих; єдність навчання 
і комуністичного виховання; спів¬ 
робітництво школи, сім’ї і гро¬ 
мадськості у вихованні дітей і 
молоді; зв’язок навчання і вихо¬ 
вання підростаючого покоління з 
життям, з практикою комуністич¬ 
ного будівництва; наук, характер 
освіти, її постійне вдосконалення 
на основі найновіших досягнень 
науки, техніки, культури; гумані¬ 
стичний і високоморальний харак¬ 
тер освіти і виховання; спільне 
навчання осіб обох статей; світсь¬ 
кий характер освіти, який виклю¬ 
чає вплив релігії. 
Принципи і система нар. освіти 
в СРСР визначені Основами зако¬ 
нодавства Союзу РСР і союзних 
республік про народну освіту 
(липень 1973) та Законами про нар. 
освіту союзних республік (1974). 
Система народної освіти в СРСР 
включає дошкільне виховання, 
заг. серед. освіту, позашкільне 
виховання, професійно-технічну 
освіту, середню спеціальну осві¬ 
ту, вищу освіту. Вона відповідає 
сучас. етапові розвитку рад. сус¬ 
пільного ладу, відіграє визначну 
роль у розвитку продуктивних 
сил країни, в піднесенні мате¬ 
ріальної та духовної культури на¬ 
роду, в поступовій ліквідації від¬ 
мінностей між розумовою і фіз. 
працею. 
Дошкільне виховання. В 1914 на 
тер. Росії було 275 дит. садків і 
майданчиків. У них виховувалося 
бл. 7 тис. дітей. За роки Рад. 
влади створено широку мережу 
постійних дит. садків і ясел-сад- 
ків, сезонних дит. майданчиків. 
На кін. 1981 в СРСР було 130,3 
тис. дит. ясел, садків і ясел-сад- 
ків. У них виховувалося 14755 
тис. дітей, у т. ч. в містах — 70,1 
тис. дит. ясел, садків і ясел-садків 
(11 158 тис. дітей) і в сільс. міс¬ 
цевості — 60,2 тис. дит. ясел, сад¬ 
ків і ясел-садків (3597 тис. ді¬ 
тей). Тільки 1981 введено в дію 
дошкільних закладів на 562 тис. 
місць. Про кількість дітей у до¬ 
шкільних закладах по союзних 
республіках див. таблицю. 
Загальна середня освіта. В 1914/15 
навч. р. на тер. Росії налічувалося 
123.7 тис. загальноосв. шкіл, з них 
початкових і вищих початкових — 
121,4 тис., середніх — 2,3 тис. 
Всього в цих школах навчалося 
9.7 млн. учнів, з них 8,6 млн. у 
початкових школах. У 1930 в СРСР 
запроваджено загальне обов’язко¬ 
ве початкове навчання, а 1934 — 
загальне обов’язкове семирічне на¬ 
вчання і введено таку структуру 
загальноосвітньої школи: початко¬ 
ва (1—4 класи), неповна середня 
(1—7 класи), середня школа (1— 
10 класи). У 1943/44 навч. р. 
поряд з цими типами шкіл створе¬ 
но школи робітн. і сільс. молоді, 
1956 — школи-інтернати. З 1958 
замість семирічного запроваджено 
заг. обов’язкове восьмирічне нав¬ 
чання, а з серед. 70-х рр.— обо¬ 
в’язкову заг. середню освіту, 
законодавчо закріплену Консти¬ 
туцією СРСР (1977). Загальна 
серед, освіта здійснюється в серед, 
загальноосв. школах, у серед, про- 
фес.-тех. училищах і серед, спец. 

навч. закладах. Серед, загально¬ 
осв. школа — основна форма здо¬ 
буття заг. серед, освіти — є єди¬ 
ною трудовою політех. школою. 
Для розвитку різнобічних інтересів 
і здібностей учнів та їхньої профес. 
орієнтації при школах організо¬ 
вуються факультативні заняття 
за вибором учнів, школи і класи 
з поглибленим теор. і практичним 
вивченням окремих предметів, різ¬ 
них видів праці, мистецтва і спор¬ 
ту, виробниче навчання. Залежно 
від місц. умов створюються окремо 
початкові (1—З класи), восьмиріч¬ 
ні (1—8 класи) і серед, школи в 
складі 1—10 (11) класів при збе¬ 
реженні єдності і наступності всіх 
ступенів заг. серед, освіти. Для за¬ 
безпечення доступності загально¬ 
осв. школи для учнів і здійснення 
заг. серед, освіти важливе зна¬ 
чення має запровадження опти¬ 
мального шкільного районування, 
безплатний проїзд учнів сільс. 

Середні спеціальні навчальні 
заклади по союзних республіках 

1940/41 1981/82 

СРСР 
Навчальні заклади 3773 4393 
В них учнів, тис. 974,8 4556,8 
РРФСР 
Навчальні заклади 2188 2509 
В них учнів, тис. 594,0 2587,2 
УРСР 
Навчальні заклади 693 726 
В них учнів, тис. 196,2 795.2 
БРСР 
Навчальні заклади 128 136 
В них учнів, тис. 35,0 162,8 

Узб. РСР • 

Навчальні заклади 98 227 

В них учнів, тис. 25,1 244,3 

Каз. РСР 
Навчальні заклади 118 238 

В них учнів, тис. 30,3 270,6 

Груз. РСР 
Навчальні заклади 192 90 

В них учнів, тис. 26,1 53,0 

Аз. РСР 
Навчальні заклади 91 76 

В них учнів, тис. 17,4 78,8 

Лит. РСР 
Навчальні заклади 24 68 

В них учнів, тис. 6,4 66,4 

Молд. РСР 
Навчальні заклади 22 51 

В них учнів, тис. 4,1 59,3 

Лата. РСР 
Навчальні заклади 41 55 

В них учнів, тис. 9,6 41,5 

Кирг. РСР 
Навчальні заклади 33 41 

В них учнів, тис. 6,0 50.2 

Тадж. РСР 
Навчальні заклади зо 38 

В них учнів, тис. 5,9 40,1 

Вірм. РСР 
Навчальні заклади 62 66 

В них учнів, тис. 8,9 49,2 

Туркм. РСР 
Навчальні заклади 36 35 

В них учнів, тис. 7,7 34,4 

Ест. РСР 
Навчальні заклади 17 37 

В них учнів, тис. 2,1 23.8 

місцевості в школу та зі школи, 
інтернати при школах, гаряче хар¬ 
чування, безплатне користування 
підручниками, створення підготов¬ 
чих класів та фондів заг. серед, ос¬ 
віти, шкіл з подовженим днем і 
груп подовж, дня, шкіл-інтернатів, 
дит. будинків, санаторно-лісових 
шкіл для хворих дітей та спец, 
шкіл для дітей і підлітків, які 
мають вади у фіз. чи розумовому 
розвитку, вечірні (змінні) і заоч¬ 
ні школи або спец, класи у серед, 
загальноосв. школах для працюю¬ 
чої молоді. В СРСР на початок 
1981/82 навч. р. було 143 тис. 
загальноосв. шкіл (44,3 млн. уч¬ 
нів), у т. ч. вечірніх (заочних) шкіл 
працюючої молоді — 12,1 тис. 
(4600 тис. учнів); число шкіл по¬ 
довженого дня та шкіл з групами 
подовженого дня — 83,2 тис. (11,3 
млн. учнів), у т. ч. в місті — 27,6 
тис. (5,8 млн. учнів), на селі — 
55,6 тис. (5,5 млн. учнів). Протя¬ 
гом десятої п’ятирічки кожний 
третій учень 1—8-х класів був 
охоплений школами й групами по¬ 
довженого дня і перебував на на- 
півінтернатному утриманні. В 
1981/82 навч. р. закінчили повну 
(і неповну) загальноосв. серед, 
школу 8086 тис. чол., у т. ч. ве¬ 
чірню — 1391 тис. чол. Якщо за 
період 1918 — 40 серед, освіту здо¬ 
були 3829 тис.чол., то лише за один 
1981 — 5024 тис. чол. У цьому ж 
році 4916 тис. учнів денних серед, 
загальноосв. шкіл пройшли трудо¬ 
ве навчання на підприємствах 
пром-сті, с. г. та в установах. 
У загальноосв. школах СРСР 
1981/82 навч. р. працювало 2332 
тис. учителів, з них — 72 % жін¬ 
ки (про загальноосв. школи по 
союзних республіках див. табл.). 
Дитячі позашкільні заклади. В 
СРСР 1981/82 навч. р. налічува¬ 
лося 4896 палаців і будинків піо¬ 
нерів і школярів, 1391 станція 
юних техніків, 919 станцій юних 
натуралістів, 242 екскурсійно-ту¬ 
ристські станції, 162 дит. парки, 
48 дит. залізниць, 63302 літні піо¬ 
нерські табори, 8509 дит. б-к, 
8021 муз., худож. і хореографіч¬ 
на школа, 6 721 дит. і юнацька 
спорт, школа та ін. позашкільні 
заклади. Всіх позашкільних за¬ 
кладів налічувалося 103 156. 
Професійна освіта. В 1981/82 навч. 
р. в СРСР було 7378 профес.-тех. 
уч-щ (3713 тис. учнів), у т. ч. 
4443 серед, профес.-тех. уч-ща 
(2168 тис. учнів). Профес.-тех. 
і тех. уч-ща 1981/82 навч. р. під¬ 
готували 2469 тис. кваліфікова¬ 
них робітників для промисловості, 
буд-ва, транспорту, с. г. В 1981 
оволодівали новими професіями і 
підвищували свою кваліфікацію 
на підприємствах, в установах, 
орг-ціях 34140 тис. робітників 
і службовців. 
Середня спеціальна освіта. Серед, 
спец. навч. заклади — технікуми, 
училища — готують спеціалістів 
для всіх галузей народного 
г-ва і культури. В 1981/82 навч. 
р. в СРСР було 4393 серед, 
спец. навч. заклади, у яких нав¬ 
чалося 4556,8 тис. учнів, у т. ч. 
1689 тис.— на заочних і вечірніх 
відділеннях. Серед усіх учнів — 
57% жінок. У 1981 серед, спец, 
навч. заклади закінчило 1287,3 
тис. чол. (1914 — 7,4 тис. чол.). 

СРСР 

Кількість дітей в 
постійних дошкільних 
закладах по союзних 
республіках (тис. чол.) 

1 1940 1 1981 

СРСР 1953 14 755 
РРФСР 1266 8381 
УРСР 319 2473 
БРСР 64 511 
Узб. РСР 74 996 
Каз. РСР 37 902 
Груз. РСР 48 170 
Аз. РСР 57 150 
Лит. РСР 14 160 
Молд. РСР 5 273 
Латв. РСР 6 117 
Кирг. РСР 7 154 
Тадж. РСР 8 113 
Вірм. РСР 18 139 
Туркм. РСР 25 132 
Ест. РСР 5 84 

Загальноосвітні 
школи по союзних 
республіках (на 1981/82 
навчальний рік) 

К
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к
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ь
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м
л
н
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СРСР 143.2 44.3 
РРФСР 73,6 20,1 
УРСР 22,8 7,5 
БРСР 6,7 1.5 
Узб. РСР 9,5 4,2 

Каз. РСР 8,7 3,3 

Груз. РСР 3,8 0,9 

Аз. РСР 4,3 1,6 

Лит. РСР 2,3 0,6 

Молд. РСР 1,8 0,7 

Латв. РСР 0,9 0,4 

Кирг. РСР 1,7 0,9 

Тадж. РСР 3,1 1,1 
Вірм. РСР 1,5 0,6 

Туркм. РСР 1,9 0,7 

Ест. РСР 0,6 0,2 
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про кількість середніх спец. навч. 
закладів по союзних республіках 
див. таблицю, с. 399. 
Вища освіта. Вищі навч. заклади 
готують висококваліфікованих спе¬ 
ціалістів для всіх галузей нар. 
г-ва і культури. На початок 1981/82 
навч. р. в СРСР працював 891 
вуз, де навчалося 5284,5 тис. сту¬ 
дентів, у т. ч. без відриву від ви¬ 
роби.—2273 тис. Серед студентів — 
52% жінок (про кількість вищих 
навч. закладів по союзних рес¬ 
публіках див. табл.). Серед заг. 
КІЛЬКОСТІ вузів — 68 ун-тів. 
За роки Рад. влади вузи і тех¬ 
нікуми підготували 45,0 млн. спе¬ 
ціалістів, з них лище в дев’ятій 
п’ятирічці — 9,1 млн., в десятій — 
10 млн. спеціалістів (у т. ч. 3,7 
млн. з вищою освітою), в 1981 ви¬ 
щі навч. заклади СРСР випустили 
831,2 тис. спеціалістів (1914 — 12,2 
тис.). Наук, кадри готують через 
аспірантуру у вищих навч.закладах 
і н.-д. ін-тах. У 1981/82 навч. р. в 
СРСР було 97 860 аспірантів, 
з них 58 663 у вузах і 39 197 у 
н.-д. установах. За рівнем освіти 
народу Рад. Союз утримує перще 
місце в світі. В 1982 в нар. г-ві 
працювало з вищою і серед, (пов- 
ною і неповною) освітою на кожну 
тисячу чол.: робітників — 800, 
колгоспників — 655, службов¬ 
ців — 985 (чоловіків — 851 і жі¬ 
нок — 840). Близький до вирівню¬ 
вання освітній рівень населення 
всіх союзних республік. 
Літ.: Ленін про народну освіту. Стат¬ 
ті і промови. К., 1958; Народное о6- 
разование в СССР. Общеобразователь- 
ная школа. Сборник документов. 
1917 — 1973 гг. М., 1974; Народное 
образование в СССР. 1917 — 1967. М., 
1967; Народное хозяйство СССР. 
1922—1982. Юбилейньїй статистичес- 
кий ежегодник. М., 1982. 

А. М. Алексюк. 

XV. Наука і наукові установи. 

Народи СРСР зробили великий 
внесок у світову науку. Здоб}^- 
ками наукової і суспільно-політ. 
думки давніх часів стали твори 
вірм. мислителів Мовсеса Хоре- 
наці (5 — поч. 6 ст.), Ананія Шира- 
каці (7 ст.), середньоазіатських 
учених Хорезмі (9 ст.), Ібн-Сіни 
(Авіценни, 10ст.), Біруні (11ст.). 
Відомими наук, осередками сво¬ 
го часу були обсерваторія в Мерві 
(9 ст., тепер на тер. Туркм. РСР), 
чДім мудрості» в Бухарі (10 ст.), 
Ікалтойська (11 ст.) та Гелатська 
(12 ст.) академії в Грузії, Гладзор- 
ський (13—14 ст.) ун-т у Вірме¬ 
нії, обсерваторія Улугбека (15 ст.) 
поблизу Самарканда. Важливі 
істор., правові та ін. наук, пам’ят¬ 
ки дійщли до нащого часу від Київ¬ 
ської Русі. 
Створення Російської централізо¬ 
ваної д-ви (15—16 ст.) сприяло 
прогресу економіки й освіти, в 
ЦІ часи з’явилися твори про да¬ 
лекі подорожі, зокрема -«Ходін¬ 
ня за три моря» А. Нікітіна, 
антиклерикальні твори Максима 
Грека, Матвія Бащкіна, Феодосія 
Косого. Пощиренню знань сприяло 
виникнення в країні в середині 
16 ст. книгодрукування. Важливи¬ 
ми центрами науки й культури на 
Україні і в Білорусії були брат¬ 
ські школи (16—17 ст.), насам¬ 
перед Львівська і Київська. 
На 15—17 ст. припадають пра¬ 

ці Г. Дрогобича, Г. Скорини, Л. 
Зизанія, М. Смотрицького, П. 
Беринди, І. Гізеля, І. Борецького. 
В 1579 засновано Віленську ака¬ 
демію, 1632 — Києво-Могилянсь- 
ку колегію та Академію Густавіана 
(Естонія), 1661 — Львівський ун-т 
та ін. 
В 1687 засн. перщий вищий навч. 
заклад у Москві — Слов’яно-гре- 
ко-латин. академію. З Київською 

Вищі навчальні заклади по союзних 
республіках 

1940/41 1981/82 

СРСР 
Навчальні заклади 817 891 

В них студентів, 
тис. 811,7 5284,5 

РРФСР 
Навчальні заклади 481 499 

В них студентів, 
тис. 478,1 3067,2 

УРСР 
Навчальні заклади 173 147 

В них студентів, 
тис. 196,8 882,9 

БРСР 
Навчальні заклади 25 33 

В них студентів, 
тис. 21,5 178,8 

Узб. РСР 
Навчальні заклади зо 43 

В них студентів, 
тис. 19,1 285,2 

Каз. РСР 
Навчальні заклади 20 55 

В них студентів, 
тис. 10,4 267,9 

Груз. РСР 
Навчальні заклади 21 19 

В них студентів, 
тис. 28,5 87,4 

Аз. РСР 
Навчальні заклади 16 18 

В них студентів, 
тис. 14,6 108.6 

Лит. РСР 
Навчальні заклади 7 12 

В них студентів, 
тис. 6.0 71,3 

Молд. РСР 
Навчальні заклади 6 8 

В них студентів* 
тис. 2,5 52,6 

Лата. РСР 
Навчальні заклади 7 10 

В них студентів, 
тис. 9,9 47,0 

Кирг. РСР 
Навчальні заклади 6 10 

В них студентів, 
тис. 3.1 57,6 

Тадж. РСР 
Навчальні заклади 6 10 

В них студентів, 
тис 2,3 56,8 

Вірм. РСР 
Навчальні заклади 9 13 

В них студентів, 
тис. 11,1 58,6 

Туркм. РСР 
Навчальні заклади 5 8 

В них студентів, 
тис. 3,0 37,1 

Ест. РСР 
Навчальні заклади 5 6 

В них студентів, 
тис. 4.8 25,5 

академією (17—18 ст.) пов'язана 
діяльність плеяди видатних учених 
того часу, зокрема медика Н. Амбо- 
дика-Максимовича, історика М. 
Бантища-Каменського, освітніх ді¬ 
ячів і письменників Ф- Проко- 
повича, С. Полоцького та ін. 
В 17 ст. було складено <Боль- 
шому чертежу книгу ^ — перший 
географічний і демографічний 
опис і карти значної частини Єв- 
роп. Росії. У збагаченні знань про 
пн. і сх. райони країни велику 
роль відіграли рос. землепрохідці 
17 ст. (С. Дежньов, В. Поярков, 
Є. Хабаров та ін.). Прогресові 
науки сприяли реформи Петра І 
(поч. 18 ст.). У 1724 було створено 
Петерб. Академію наук, 1755 за¬ 
сновано Моск. університет, які ста¬ 
ли визначними наук, центрами. З 
потребами екон. розвитку країни 
пов’язані роботи по вивченню 
Уралу і Сибіру, проведення Кам¬ 
чатських експедицій (1725—ЗО та 
1733—43), складання перщих ге- 
огр. атласів Росії (І. К. Кирилов). 
Видатне значення для становлення 
багатьох галузей вітчизн. науки 
18 ст. мала діяльність М. В. Ло- 
моносова, математики — Л. Ейлера. 
Розвиткові техніки 18 ст. сприяли 
винаходи А. К. Нартова, І. І. Пол- 
зунова, 1. П. Кулібіна. У 2-й 
пол. 18 ст. створено перщі грун¬ 
товні словникові праці, зокре¬ 
ма 4Словник Академії Російсь¬ 
кої» (1789—99). 
Прогресивні ідеї утверджувались 
у творах російського письменни¬ 
ка, філософа, революціонера О. М. 
Радищева, укр. просвітителя і фі¬ 
лософа Г. С. Сковороди, пред¬ 
ставника демократичного напряму 
в груз. сусп. думці 18 ст. Д. Гура- 
міщвілі, вірм. просвітителя Ш. 
Шааміряна та ін. В 1-й пол. 19 ст. 
розщирилася мережа навчальних 
закладів і наукових установ. Пра¬ 
цювали університети — Дерптсь- 
кий (статус ун-ту з 1802; тепер Тар¬ 
туський), Віленський (статус ун-ту 
3 1803; тепер Вільнюський), Ка¬ 
занський (1804), Харківський 
(1805), Київський (1834); астр. 
обсерваторії в Дерпті (тепер Тар¬ 
ту; 1809), Харкові (1805), Мико¬ 
лаєві (1821), Пулкові (під Петер¬ 
бургом; 1839); оот. сади в Дерпті 
(1803), Криму (Нікітський бот. 
сад; 1812); геофіз. обсерваторія 
в Тбілісі (1837) та ін. Прогресу 
природничих наук в 1-й пол. 19 
ст. сприяли дослідження вітчизн. 
учених: у галузі фізики — В. В. 
Петрова, Б. С. Якобі, хімії — 
М. М. Зініна, астрономії — В. Я. 
Струве, біологічних наук —К. Ф. 
Рульє та ін. Видатні праці в га¬ 
лузі математики створили М. 1. 
Лобачевський, М. В. Остроград- 
ський. Навколосвітні подорожі 
вітчизняних моряків-учених на 
поч. 19 ст. [1-а російська навколо¬ 
світня подорож І. ф. Крузенщтер- 
на і Ю. Ф. Лисянського (1803—06), 
плавання Ф. П. Літке], відкриття 
Антарктиди експедицією Ф. Ф. 
Беллінсгаузена і М. П. Лазарєва 
(1819—21) збагатили географію, 
океанологію, ботаніку, зоологію 
новими наук, досягненнями. У 1-й 
чверті 19 ст. створено 12-томну 
4 Історію держави Російської» 
М. М. Карамзіна, який зібрав 
значний фактичний матеріал, але 
виклав його з реакційних позицій 



СРСР, ГРУНТИ 

ГРУНТИ РІВНИН 

І' ' . І Комплекси арктичних пустельних, типоаих 
[- І арктичних та інших арктичних 

І 2 І Комплекси тундрових, глейових, торф'янистих. 
І_І перегнійних, опідзолених та інших тундрових 

' 'І Лісові вулканічні вохристі та підзоли вохристі 
І ' І (дермово-грубогумусиі субполярні) 

Глейомерзлотио-тайгові в посднанні з 
болотними 

Мерзлотно-тайгові в посднанні з підзо- 
'листими та болотними 

Мерзлотно-тайгові залишково- карбо- 
ИЯ натні 

40» 80» в0« то* ао* 100» І»* 130“ 140* їм* ІвО“ на СКІД М гріншчв 

!\Р "‘Сад 

'о ^ 

7 І Мерзлотно-тайгові палеві 

“"Г~| Глейопідзолисті в посднанні і бояотно\,' 
° 1 підзолистими та болотними 

"*§“■] Глейотайгові в посднанні з глейотайговиміг^, 
1 заволоченими 

^ І Підзолисті в посднанні з болотно-підзолис- 
^ І тими та болотними 
-ірл Дерново-підзолисті, часто я посднанні 
” ' з болотно-підзолистими 

Посднаиня ПІДЗОЛІВ Ілювіально-гумусових та і х 
І 12 І Ілювіально-залізистих із болотно- підзолис- 
*-* тими та болотними \ 

Посднання болотно-підзолистих підзолів 
ілювіально-гумусових та ілювіальио-залі- , ___ 
зистих болотних '' 

1б ] Чориоземовидиі прерій (приамурські) 

С,р.л,со., Чорноземи вилуговані та опідзолені 
Підзолисто-буроземні, поверхнево-глеюваті и 
та глейові _І ! Чорноземи типові_ 

Чорноземи ТИПОВІ й вилуговані міцелярне 
карбонатні (передкавказькі) 

Чорне -^ми звичайні 

Чорноземи південні 1 3= 1 
Чорноземи ^ичайні міцелярно-карбо¬ 
натні (передкавказькі) 
Чорноземи гівденні міцелярно-карбо¬ 
натні (передкавказькі) 

Темно-каштанові й каштанові пп 
Комплекси темно-каштанових ; кашта¬ 
нових грунта ІЗ солонцями 

Світло-каштіиоаі. часте сслсицсааті 1-3^ 1 
Комплекси саітло-каштаноаих грунтів 
ІЗ солонцями рвтг] 
Бурі напівпустельні, часто солонцюваті 

Комплекси бурих напівпустельних 
грунтів ІЗ сапонцями 

ро-] 
Комплекси сіро-бурих пустельних грун¬ 
тів г~^ 
Жовтетеми Й ЧерВОИО'т'МН ■■ 

Комплекси поєднання "учі-: 
ЗЄМН“- , ҐЛЛСЗ<-Л 

Посяи-г-т Г'Г ’ і; 
ново-глейових грунтів 

Ком^ : з пгг-гвзжанням 
--'оншв 

Посднання Т:?*.чрни* г{-унт>в таки 

Ллювіальиі іучні і-пунти 

ГРУНТИ ГІР 
Звичайна мч"япоту*ні щебенюваті 

^ Гірські арктичні 

ї- тундрові 
Гірські ЇСрф'ЯНИСТО-ПереГг- (Лід 
спаняком) 

■ ^ Гірські мерт"0-^нг>-тайгові та кислі 
|Г/47 Д иеопідзолені в посднанні з гірсько- 

ПІДЗОЛИСТИМИ 

Гірські сірі ЛІСОВІ 

Гірські лучні 

Гірські оучно<тепові 

Гірські бурі ЛІСОВІ 

_ Пг ізрноземи та Гірські каштанові гру ' 
Гірські мер«лйтио.тайглві зялишк'*- 

' РСЬКІ еу" 
вохри-- ■ 

м-і«! вохристі та 
ИЯІ 

Гірські підзолисті '* “‘1 иеопіязо 

Гірські сіроземи 

в. -.фні пустельні 

Межа б-,'5т-г-ічої мерзлоти 

МАСШТАБ І 25 000 000 
260 0 »0 

■ ‘ ‘ ‘ » » 



СРСР, РОСЛИННІСТЬ 

40° 50» ао* 70° 80» 100* 1»* »а0» 140» 150» ІвО” на СХІД ЦД Гріні.ц« мо° иа мхід цд Гріи»ч« 

РОСЛИННІСТЬ РІВНИН 

Полярні пустелі й тундри 

І 1 І Полярні пустелі 

І о' ї Арктичні трав’яно-чагарничково-нохові 
І ^ 1 та чагарничково-лишайникові тундри 

[ 8 І Північні (тилові) тундри 

Південні тундри 

Тайгові та широколистяно-хвойні ліси Осиково-березові західносибірські ліси | і Ефемероідно-полинові й 
І І роїдно-солянкові пустелі 

Пустелі 

22Полинові й соляикові пустелі 

Ефемероідно-полниові й ефеие- 

.. . -••гарничкові. ИОХОВІ Я лишайникові •• -І.і.ряикі* 
І 27 І тундри та зарості чагарників пр тундро- Притихоокеанські гірські ліси а кам'яної берези 

В0І й лісової зон з високотрагян 

по Альпійські й субальпійські високогірні І 35 І Гірські степи 
да пуки та розріджена рослинність гір *-- 

Памірські високогірні терескенові Я полинові 
пустелі та подушковики 

ШШШ Темнохвойні гірські 1 

І 5 І Передтундрові рідколісся (лісотундра) у ^ І Темнохвойнічагарничкові зеленомохові 
середньотайгові ліси 

■ е Темнохвойні чагарничкові лишайниково- трав’яно-чагарничкові 
.. ^ Л І МОХОВІ північнотайгові ліси південнотайгові ліси 

9 Широколистяно-темнохвойні ЛІСИ 

І 10 І Соснові північнотайгові ліси 

Соснові середньо-1 південнотайгові ліси 

Степи 
Саксаулові й чагарникові піщані 
пустелі 

ГпА ■] СВІТЛОХВОЙМІ (модринові й СОСНОВІ) 
Ь-У-И гірські ЛІСИ 

Широколистяно-темнохвойні 
НІНІ гірські ЛІСИ 

І 37 } Заплави! луки, чагарники, ліси 

І 38 І Тугайна рослинність заплав і зрошувані 
оазиси 

39 І Болота 

І 17 І Лучні степи та остепнені пуки (лісостеп) ■ Я рослинність і пустелі 
Ефемерово-ефемероідна Широколистяні гірські г Галофітна напівчагарннчкова. степова й 

лукова рослинність солонців і солончаків 
у степовій ЗОНІ 
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відображаючи погляди російського 
самодержавства. 
Поширення прогресивних сусп.-по¬ 
літ. ідей великою мірою пов'яза¬ 
не з рухом декабристів, з діяль¬ 
ністю рос. революц. демократів 
В. Г. Бєлінського, О. І. Герцена, 
М. О. Добролюбова, М. Г. Черни- 
шевського, на Україні — з твор¬ 
чістю Т. Г. Шевченка, у Вірменії — 
X. Абовяна, в Азербайджані — М. 
Ахундова, в Казахстані — Абая 
Кунанбаєва, Ч. Валіханова, в Лит¬ 
ві—А. Мацкявічюса. З розвитком 
капіталізму в Росії 2-ї пол. 19 — 
поч. 20 ст. зростали потреби в наук, 
знаннях. Видатні геогр. досліджен¬ 
ня провели М. М. Пржевальський, 
П. П. Семенов-Тян-Шанський, етно¬ 
графічні—М. М. Миклухо-Маклай. 
Вивченню геології і корисних ко¬ 
палин країни присвятили свої праці 
Л. І. Лутугін, І. В. Мушкетов, 
грунтів — В. В. Докучаєв, морів 
і океанів—С. О. Макаров, Ю. М. 
Шокальський. 
Нові напрями і школи в матема¬ 
тичних науках створили П. Л. 
Чебишов, А. А. Марков. Велике 
значення мали дослідження феро¬ 
магнетиків О. Г. Столєтовим, тис¬ 
ку світла — П. М. Лебедєвим, ви¬ 
находи: електр. свічки — П. М. 
Яблочковим, лампи розжарюван¬ 
ня — О. М. Лодигіним, дугового 
електрозварювання — М. М. Бе- 
нардосом. Важливим досягненням 
вітчизн. техніки було відкриття ра¬ 
діо О. С. Поповим. Цінний внесок 
у теорію космонавтики та дирижаб¬ 
лебудування зробив К. Е. Цюлков- 
ський. У галузі хімії фундамента¬ 
льне значення мали відкриття пе¬ 
ріодичного закону хім. елементів 
Д. І. Менделєєвим, створення тео¬ 
рії хім. будови органічних сполук 
О. М. Бутлеровим, вивчення скла¬ 
ду і властивостей нафти В. В. Мар- 
ковниковим. Прогресивні вітчизн. 
біологи розвивали в своїх працях 
ідеї дарвінізму. Закладено основи 
еволюційної ембріології (О. О. 
Ковалевський), вивчено законо¬ 
мірності еволюції нижчих хребет¬ 
них (М. о. Сєверцов). Вчення про 
імунітет розробив І. І. Мечников, 
основи вивчення ряду проблем 
вищої нервової діяльності заклав 
І. М. Сєченов. Важливе значення 
для пізнання фотосинтезу рослин 
мали праці К. А. Тімірязєва. Іс¬ 
тотний внесок у розвиток хшургії 
зробили М. І. Пирогов, В. О. Ка- 
раваєв, терапії — С. П. Боткін, 
мікробіології — М. Ф. Гамалія, 
Д. К. Заболотний. 
Сусп. науки в 2-й пол. 19 — на 
поч. 20 ст. розвивалися в умовах 
особливо гострої боротьби матеріа¬ 
лізму з ідеалізмом, прогресивних 
та реакційних ідей. Матеріалістич¬ 
ну лінію революц. демократів 
40—50-х рр. продовжували М. В. 
Шелгунов, Д. І. Писарєв — у Ро¬ 
сії, І. Я. Франко, Леся Українка, 
М І. Павлик — на Україні, І. Чав- 
чавадзе — в Грузії, М. Налбандян 
— у Вірменії, П. Баллод — у Лат¬ 
вії, К. Якобсон — в Естонії та ін. 
Ідеалістичні сусп.-політ, погляди 
відсюювали Б. М. Чичерін, В. С. 
Соловйов та ін. У вітчизн. історіо¬ 
графії грунтовні праці створили 
бурж. ;!Іберальні вчені В. Й. Клю- 
чевський. 1. Є. Забєлін, М. 1. Кос¬ 
томаров та ін. З позицій укр. бурж. 
націоналізму в істор. досліджен¬ 

нях виступали В. Б. Антонович, 
М. С. Грушевський. 
Видатне значення для мистецтво¬ 
знавства мала діяльність В. В. 
Стасова. В розвитку мовознавства 
важливу роль відіграли праці 
В. І. Даля, М. О. Максимовича, 
О. О. Потебні та ін. 
Прогресивні пед. ідеї розробляли 
і утверджували К. Д. Ушинський, 
П. Ф. Лесгафт — в Росії, X. Д. 
Алчевська — на Україні, Я. С. 
Гогебашвілі — в Грузії та ін. 
Незважаючи на видатні досягнен¬ 
ня окремих учених, в цілому для 
науки дореволюц. Росії були ха¬ 
рактерні роз’єднаність досліджень, 
наявність наук, установ лише в 
кількох великих центрах, насампе¬ 
ред у Петербурзі і Москві, незнач¬ 
на кількість наук, працівників, 
відстала експериментальна база, 
недостатня увага до вивчення від¬ 
далених районів країни тощо. 
У 80-х рр. 19 ст. почалося поши¬ 
рення в країні ідей марксизму. 
Виникли пов’язані з ним нові течії 
сусп. думки. В пропаганді марк¬ 
сист. ідей велику роль відіграла 
діяльність Г. В. Плеханова. Попу¬ 
ляризаторами економічного вчення 
К. Маркса були, зокрема, М. 1. 
Зібер, С. А. Подолинський. 
В кін. 19 — на поч. 20 ст. роз¬ 
горнулася революц. ' теоретична 
діяльність В. І. Леніна, яка покла¬ 
ла початок новому етапу в розвит¬ 
ку сусп. наук. Велика Жовта, со- 
ціалістич. революція створила най- 
ширші можливості для розвитку 
всіх галузей науки. 
Суспільні науки в СРСР розвива¬ 
ються на методологічних засадах 
марксизму-ленінізму. їх теоре¬ 
тичною базою є праці К. Маркса, 
Ф. Енгельса, В. І. Леніна, доку¬ 
менти КПРС і Радянської держа¬ 
ви (див. Видання творів К 
Маркса і Ф. Енгельса, Видання 
творів В. І. Леніна). Станов¬ 
лення рад. сусп. наук після пере¬ 
моги Великої Жовтн. соціалістич. 
революції відбувалося в подолан¬ 
ні раніше сформованих бурж. кон¬ 
цепцій, в гострій ідейній боротьбі 
проти троцькістів, різного роду 
опортуністів, бурж. націоналістів. 
У рішеннях з’їздів партії і ЦК 
КПРС, у працях її керівних ді¬ 
ячів розроблено найважливіші 
питання марксистсько-ленінської 
теорії, узагальнено досвід практи¬ 
ки соціалістичного й комуністич¬ 
ного будівництва в СРСР. Найго¬ 
ловніші напрями дослідницької ро¬ 
боти рад. суспільствознавців на 
етапі зрілого соціалізму визначи¬ 
ли документи XX—XXVI з’їздів 
КПРС. Важливе значення у даль¬ 
шому розвитку суспільних наук 
мали видання Повного зібрання 
творів В. І. Леніна в 55 тт. і дру¬ 
гого видання Творів К. Маркса і 
Ф. Енгельса; розробка і прийняття 
Конституції СРСР, теор. докумен¬ 
ти ЦК КПРС у зв’язку з 50- і 60- 
річчям Великої Жовтн. соціаліс¬ 
тич. революції, 100- і 110-річчям 
з дня народження В. І. Леніна, 
50- і 60-річчям утворення СРСР, 
70- і 80-річчям II з’їзду РСДРП, 
70-річчям революції 1905 — 07, 
35-річчям Перемоги СРСР у 
Великій Вітчизн. війні 1941—45 
та ін. Постанови ЦК КПРС <Про 
заходи по дальшому розвитку сус¬ 
пільних наук і підвищення їх ролі 

в комуністичному будівництві» 
(1967) і чПро дальше поліпшення 
ідеологічної політико-виховної ро¬ 
боти» (1979) зосередили увагу 
вчених на необхідності розробки 
великих теоретичних проблем, 
створення узагальнюючих праць 
з актуальних питань розвитку 
суспільства і сучасного наукового 
знання, дальшого підвищення якос¬ 
ті та ефективності наук, дослід¬ 
жень, конкретно визначили першо¬ 
чергові напрями н.-д. роботи в га¬ 
лузі сусп. наук. 
Важливою умовою поступального 
розвитку марксистсько-ленінської 
філософії в СРСР стали вивчен¬ 
ня, засвоєння і дальша розробка 
теоретичної спадщини К. Мар¬ 
кса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна. Бу¬ 
ло розгорнуто дослідження, спря¬ 
мовані на діалектико-матеріаліс- 
тичний аналіз сутності, суперечнос¬ 
тей і закономірностей сусп. роз¬ 
витку в період переходу від капі¬ 
талізму до соціалізму; осмислення 
на основі матеріалістичної діалек¬ 
тики процесів новітньої історії, 
міжнар. досвіду революційної бо¬ 
ротьби і будівництва соціалізму; 
філософські узагальнення досяг¬ 
нень природознавства й суспіль¬ 
них наук тощо. Значна увага при¬ 
ділялася розробці питань діалек¬ 
тики як логіки і пізнання те¬ 
орії (ленінської відображення 
теорії, ролі практики в пізнанні), 
співвідношення діалектики і фор¬ 
мальної логіки', здійснено перехід 
до якісно нового рівня дослі¬ 
джень — розгляду історико-філос. 
процесу в цілому. Повна, остаточ¬ 
на перемога соціалізму в СРСР, 
утворення світової системи соціа¬ 
лізму висунули ряд нових проблем, 
активізували наук.-філос. діяль¬ 
ність в СРСР. Створено узагаль¬ 
нюючі праці: 6-томну ^Історію 
філософії», 5-томну 4Історію філо¬ 
софії в СРСР», 5-томну 4філо¬ 
софську енциклопедію», серії книг 
^Діалектичний матеріалізм і су¬ 
часне природознавство», <Ленінсь¬ 
ка теорія відображення й сучасна 
наука» та ін. 
Утвердилося розуміння історич¬ 
ного матеріалізму як загально- 
соціологічної теорії й методології 
соціально-філософського знання. 
Дальшого творчого розвитку 
набувають філософські дослід¬ 
ження в галузі естетики, етики, 
соціології, наук, атеїзму тощо. 
В центрі уваги рад. філософів 
стоять проблеми, пов’язані з ана¬ 
лізом закономірностей розвинуто¬ 
го соціалістичного суспільства, 
науково-технічною революцією, 
завданням удосконалення сусп. 
відносин, з потребами, що їх вису¬ 
ває сучас. сусп.-істор. практика- 
Центр, місце в дослідженнях рад. 
філософів посідають проблеми 
діалектичного матеріалізму як 
наук, світогляду, революц. ме¬ 
тоду пізнання й перетворення сві¬ 
ту, боротьби проти сучас. бурж. 
філософії, ревізіоністських, бурж.- 
націоналістичних та ін. перекру¬ 
чень марксистсько-ленінської тео¬ 
рії. Вагомим внеском у різні галу¬ 
зі марксистсько-ленінської філо¬ 
софії є праці радянських учених 
В. В. Адоратського, Г. Ф. Алек- 
сандрова, В. Г. Афанасьєва, В. П. 
Волгіна, Д. М. Гвішіані, М. О. 
Динника, А. Г. Єго'рова, Л. Ф- 
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Ільїчова, М. Т. Іовчука, Б. М. 
Кедрова, Ф. В. Константинова, 
П. В. Копніна, С. Р. Мікулінсько- 
го, М. Б. Мітіна, Т. 1. Ойзермана, 
М. Е. Омеляновського, М. М. Рут- 
кевича, О. І. Спіркіна, Ц. О. Сте- 
паняна, П. М. Федосєєва, Г. П. 
Францова, І. Т. Фролова, Б. О. 
Чагіна, В. І. Шинкарука, П. Ф. 
Юдіна та ін. За роки Рад. влади 
широкого розвитку набули філос. 
дослідження в союзних республі¬ 
ках. Зокрема, в УРСР значним 
внеском у ці дослідження в 20 — 
30-х рр. були праці М. О. Скрип¬ 
ника, С. Ю. Семківського, В. О. 
Юринця, пізніше — М. В. Гонча¬ 
ренка, В. І. Куценка, Д. X. Ост- 
рянина та ін. Наук, роботи з філо¬ 
софії здійснюють Ін-т філософії 
АИ СРСР (Москва), ін-ти філо¬ 
софії союзних республік та ін. 
Розвиток радянської історичної 
науки (див. Історія) до середини 
30-х рр. відбувався у дискусіях з 
приводу визначення суті соціально- 
екон. формацій і завершився прий¬ 
няттям 1934—36 постанов партії і 
Рад. уряду про вивчення та викла¬ 
дання історії. Почалася підготовка 
багатотомних синтетичних праць 
з вітчизн. та заг. історії, історії 
заводів і фабрик. Було доведено 
єдність шляхів сусп. розвитку 
країн Сходу і Заходу, утверди¬ 
лося уявлення про феодальний 
характер Київської Русі і про 
давньоруську народність як спіль¬ 
не джерело формування рос., укр. 
та білорус, народів. У період Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни висунулась 
на перше місце виховна функція 
рад. істор. науки, особливо — у 
пропаганді традицій патріотизму 
і дружби народів СРСР. Після 
закінчення війни масштаби дослі¬ 
джень рад. істориків значно роз¬ 
ширились, чому сприяло створення 
н.-д. ін-тів історії в союзних рес¬ 
публіках. Почалася розробка ши¬ 
рокого кола проблем, пов*яз^их 
13 виникненням світової соціалі¬ 
стичної системи а також з істо¬ 
рією народів СРСР. Постійну ува¬ 
гу вчені приділяють дослідженню 
історії радянського суспільства. 
Видано ряд узагальнюючих праць 
з історії громадянської війни і 
інозем. воєнної інтервенції, з 
історії соціалістичного будівницт¬ 
ва в СРСР, а також з історії другої 
світової війни. Серед виданих ко¬ 
лективних праць: «Історія КПРС» 
(у 6 томах), «Історія Великої Віт¬ 
чизняної війни Радянського Союзу 
1941—1945»^ (в 6 томах), 12-том- 
на «Історія другої світової вій¬ 
ни. 1939 — 1945», «Радянська 
історична енциклопедія» (в 16 то¬ 
мах), «Історія СРСР з найдавні¬ 
ших часів до наших днів» (в 12 
томах). Вийшло 12 томів «Все¬ 
світньої історії». Розгорнулися ма¬ 
сові дослідження з історії респуб¬ 
лік, країв, областей і міст СРСР, 
історії комуністичних партій союз¬ 
них республік, обл. і крайових 
парт, орг-цій. Особливу групу до¬ 
сліджень становлять допоміжні 
історичні дисципліни: джерело¬ 
знавство, палеографія, нумізма¬ 
тика, дипломатика, епіграфіка, 
генеалогія, геральдика тощо. Ваго¬ 
мий внесок зробили рад. історики 
у дослідження проблем феодаліз¬ 
му м капіталізму (Б. Д. Греков, 
М С. Державш, М. М. Дру- 

жинін, М. В. Нєчкіна, С. Д. 
Сказкін та ін.), проблем історії 
радянського суспільства (М. П. 
Кім, І. І. Мінц, С, П. Трапезников 
та ін.), у галузі нової й новітньої 
історії (Є. М. Жуков, Є. В. Тарле, 
О. Л. Нарочницький, В. М. Хвос- 
тов та ін.), історії КПРС, міжна¬ 
родного рсюітничого й комуністич¬ 
ного руху (П. М. Поспєлов, 
Б. М. Пономарьов, Т. Т. Тимо 
фєєв та ін.). Вагомий внесок у ра¬ 
дянську історичну науку зробили 
вчені союзних республік: А. А. Алі- 
заде, Ц. П. Агаян, Б. Н. Аракелян, 
А. К. Вассар, Б. Г. Гафуров, Я. С. 
Гросул, І. О. Гуржій, І. О. Джава- 
Х1ШВІЛІ, С. М. Джанашія, О. А. 
Дризул, Ю. І. Жюгжда, К. К. Ка- 
ракеєв, В. І. Клоков, Ю. Ю. Кон- 
дуфор, Я. П. Крастинь, X. X. 
Круус, В. А. Маамягі, Д. 3. Ману- 
їльський, І. М. Мельникова, 3. Ш. 
Раджабов, М. І. Супруненко, 
П. Т. Тронько, А. М. Шлепаков, 
Ю. М. Юргініс, В. І. Юрчук та 
ін. Наук, роботу в галузі істо¬ 
рії в Радянському Союзі прово¬ 
дять історичні інститути, іс¬ 
торичні музеї, архіви, відповідні 
кафедри вузів. 
Заслугою рад. археології стало 
написання давньої історії на¬ 
родів Сибіру, Уралу й Півночі, 
які до Великого Жовтня не мали 
писемності й не знали своєї історії. 
В країні проводиться археол. вив¬ 
чення ранніх держч утворень на 
території СРСР, античних держав 
Причорномор’я, старожитностей 
фінно-угрів на Волзі й Уралі, 
культури середньовічних міст За¬ 
кавказзя, Серед. Азії й Казахста¬ 
ну, побуту й культури Київ. Русі 
тощо. Широко відомі праці Б. О. 
Рибакова, Б. Б. Піотровського, 
О. П. Окладникова, Г. О. Мелікі- 
швілі, П. П. Єфименка, Я. Г. 
Гулямова. Крім Ін-ту археології 
АН СРСР, наук. дослідження 
проводять ін-ти археології у скла¬ 
ді АН УРСР, АН Узб. РСР, АН 
Вірм. РСР, численні музеї і вузи, 
в радянський час сформувалася 
й радянська етнографічна школа 
(див. Етнографія). Рад. етногра¬ 
фи розгорнули дослідження ма¬ 
теріальної й духовної культури, 
сусп. відносин усіх народів краї¬ 
ни, включилися в роботу по виз¬ 
наченню етнічного складу населен¬ 
ня СРСР, складанню етногр. карт. 
Значне місце в рад. етногр. науці 
посідають праці ^С. П. Толстова, 
Ю. В. Бромлея, Й. Р. Григулевича 
та ін. Досягненням радянської 
етнографії є видання 13-томної 
(18 кн.) серії «Народи світу»—син¬ 
тетичної праці про народи окремих 
районів світу. Етногр. досліджен¬ 
ня проводяться в Ін-ті етнографії 
ім. Миклухо-Маклая АН СРСР 
(Москва), музеях антропології та 
етнографії (Ленінград), н.-д. 
ін-тах і музеях союзних і авт. 
республік і областей, у вузах. 
Рад. економічна наука відігравала 
і відіграє важливу роль на всіх 
етапах будівництва комуністичного 
суспільства. Екон. дослідження 
мали велике значення в розробці 
плану ГОЕЛРО, п'ятирічних пла¬ 
нів, проблем становлення і розвит¬ 
ку соціалістич. г-ва. Великим внес¬ 
ком в екон. науку стали рішення 
XXIV—XXVI з’їздів КПРС, в яких 
дано теор. розробки проблем роз¬ 

винутого соціалізму, глибокий ана¬ 
ліз цього етапу соціально-екон. 
розвитку суспільства, піляхів 
створення матеріально-тех. бази 
комунізму, удосконалення теорії і 
практики соціалістичного господа¬ 
рювання. 
Рад. економістами досліджено ши¬ 
роке коло проблем щодо суті 
1 характеру діяння екон. законів 
на різних етапах соціалістичного і 
комуністичного будівництва, зако¬ 
номірностей соціалістич. розши¬ 
реного відтворення (Л. І. Абалкін, 
П. І. Багрій, Л. М. Гатовський, 
Г. А. Козлов, М. Д. Колесов, Я. А. 
Кронрод, О. І. Ноткін, К. В. Ост- 
ровітянов, Ю. М. Пахомов, І. М. 
Румянцев, С. Г. Струмилін, Т. С. 
Хачатуров, М. О. Цаголов, А. А. 
Чухно, О. Г. Шліхтер та ін.). З пи¬ 
тань економіки промисловості відо¬ 
мі праці Є. Л. Грановського, Л. Й. 
Ітіна, Є. І. Капустіна, Я. Б. Ква¬ 
ші, С. А. Хейнмана, М. Г. Чума- 
ченка та ін.; аграрної теорії і еко¬ 
номіки с. г.— Т. Л. Басюка, Є. С. 
Карнаухової, І. І. Лукінова, П. М. 
Першина, В. О. Тихонова та ін.; 
екон. географії, розміщення про¬ 
дуктивних сил, комплексного роз¬ 
витку екон. районів країни — 
3. М. Акрамова, П. М. Алам- 
пієва, О. М. Алимова, М. М. Ба- 
ранського, Л. А. Валесяна, А. М. 
Гаджі-заде, Г. Г. Гвелесіані, С. Я. 
Ниммика, К. О. Ортобаєва, М. М. 
Паламарчука та ін. Значний вне¬ 
сок у розвиток матем. методів, їх 
застосування в екон. науці і прак¬ 
тиці управління нар. г-вом зро¬ 
били А. Г. Аггшбегян, К. К. Валь- 
тух, А. М. Єфімов, Л. В. Канторо- 
вич, В. С. Нємчинов, В. В. Ново- 
жилов, М. П. Федоренко та ін.; 
у розробку проблем закономірно¬ 
стей екон. розвитку країн соціалі¬ 
стичної співдружності , соціалістич. 
економі ч. інтеграції, зовнішньо- 
екон. зв’язків соціалістич. держав 
з розвинутими капіталістичними 
країнами та з країнами, що розви¬ 
ваються,— О. Т. Богомолов, К. І. 
Микульський, Ю. С. Ширяєв та ін. 
На основі ленінської теорії імпе¬ 
ріалізму рад. вчені досліджують 
закономірності капіталістичного 
відтворення, екон. цикли і кризи, 
питання держ.-монополістичного 
капіталізму, екон. змагання двох 
світових соціальних систем (Г. А. 
Арбатов, А. А. Арзуманян, Є. С. 
Варга, В. В. Вольський, М. М. 
Іноземцев, В. А. Мартинов, Л. А. 
Мендельсон, Ф. І. Михалевський, 
В. Г. Солодовниковта ін.). 
Екон. проблеми вивчаються в ін-тах 
АН СРСР і АН союзних республік, 
н.-д. ін-тах при планових органах, 
м-вах і держ. к-тах СРСР і союз¬ 
них республік, на спеціалізованих 
кафедрах ун-тів і вузів країни. 
Початок юридичним наукам в 
СРСР поклали праці рад. держ. 
діячів і вчених-марксистів Д. І. 
Курського, М. В. Крилепка, П. І. 
Стучки, М. Ф. Владимирського, 
М. К. Вєтошкіна, Є. Б. Пашука- 
ніса та ін. Рад. правознавці про¬ 
вели значну роботу по узагальнен¬ 
ню досвіду держ. і правового будів¬ 
ництва в СРСР, дослідили природу 
і соціальне значення права, пока¬ 
зали його органічний зв’язок з по¬ 
літикою, сусп. відносинами. Вони 
брали активну участь у підготов¬ 
ці нової Конституції СРСР ін. 
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законів, респ. кодексів. В останні Проблеми психології розробляють ність вульгарно-соціологічних і СРСР 
роки здійснено розробку питань в Ін-ті психології АН СРСР, формалістичних концепцій, літе- 
рад. права стосовно до умов розви- н.-д. ін-ті заг. й пед. психології ратурознавство після Великого 
нутого соціалістичного суспільст- АПН СРСР, н.-д. ін-тах психоло- Жовтня утверджувалось і розви- 
ва. Досліджуються закономірності гії в УРСР та Груз. РСР, на валось на засадах софол/стмчко- 
розвитку соціалістичної д-ви і пра- ф-тах психології в ун-тах Моск- гореалгзліг/,високоїідейності,пар- 
ва, політ, системи зрілого соціаліз- ви, Ленінграда, Тбілісі та ін. тійності і народності. Визначну 
му, питання держ.-правових засо- У перші роки Рад. влади педаго- роль у ствердженні цих засад 
бів впливу на процес формування гіка головну увагу приділяла роз- відіграли О. М. Горький, А. В. 
комуністичних сусп. відносин, робці основ побудови єдиної тру- Луначарський. Радянські літера- 
шляхи вдосконалення законодав- дової політех. школи, визначенню турознавці, спираючись на теорію 
ства тощо. Проблемам теорії дер- змісту навчання й виховання в ній, марксизму-ленінізму, на рішення 
жави і права, державного права проблемам виховуючого колекти- Комуністичної партії з питань л-ри 
присвячені праці С. О. Голунсь- ву. Спираючись на праці осново- й мистецтва, на практику рад. 
кого, А. І. Денисова, С. С. Алек- положників радянської пед. науки худож. л-ри, створили фундамен- 
сєєва, Д. А. Керімова, П. О. Не- Н. К. Крупської, А. В. Луначарсь- тальні праці з історії рос., укр. 
дбайла, С. 3. Зіманова, М. І. кого, С. Т. Шацького, А. С. Ма- та ін. л-р народів СРСР, а так9ж 
Палієнка, А. П. Таранова, Б. М. каренка, своїми дослідженнями «Історію радянської багатонаціо- 
Топорніна, В. О. Туманова, І. П. сприяли дальшому розвитку педа- нальної літератури» в 6-ти то- 
Трайніна, Г. X. Шахназарова, гогіки С. X. Чавдаров, В. О. Сухо- мах, складено підручники з нац. 
К. П. Шеремета; історії держави і млинський, Д. О. Лордкіпанідзе, л-р для середніх і вищих навч. 
права, історії політ, вчень — Б. М. М. М. Мехті-заде, С. Р. Раджа- закладів в усіх республіках СРСР. 
Бабія, С. Ф. Кечек’яна, М. О. бов та ін. Радянська пед. наука Багато для розвитку науки про 
Максимейка, С. П. Маргунського, розробляє наук, основи заг. полі- л-ру зробили В. М. Жирмунський, 
С. А. Раджабова, А. Й. Рогожина, технічної, профес. освіти, пробле- Б. В. Томашевський, Є. Е. 
С. Л. Фукса, С. В. Юшкова; ци- ми зміцнення зв’язку школи з жит- Бертельс, О. І. Білепький, М. К. 
вільного, госп. права і управлін- тям, з практикою комуністичного Гудзій, М. С. Возняк, Л. І. Тимо- 
ня — А. В. Венедиктова, С. М. будівництва, поєднання навчання фєєв, Д. Д. Благой, М. Б. Храпчен- 
Братуся, Г. О. Аксеньонка, В. М. з продуктивною працею учнів, удо^ ко, Д. С. Лихачов, М. Й. Конрад, 
Гордона, М. В. Гордона, В. В. сконалення методів навчання й М. Т. Рильський, М. 3. Шамота, 
Лаптєва, В. К. Мамутова, С. Н. комуністичного виховання. Н.-д. І. О. Дзеверін, Є. П. Кирилюк, 
Ландкофа, О. Є. Луньова, П. Ю. робота в галузі педагогіки ведеться Л. М. Новиченко, Д. В. Затонсь- 
Орловського, В. В. Цвєткова; кри- в н.-д. ін-тах АПН СРСР, міні- кий, І. В. Абашидзе, Е. Аббасов, 
міняльного права і процесу — А. А. стерств освіти союзних республік, М. О. Ауезов, А. М. Мірзоєв, 
Піонтковського, П. С. Ромашкіна, Всесоюзному н.-д. ін-ті профтех- О. М. Адамович, А. М. Упіт, К. П. 
М. С. Строговича, М. М. Гродзин- освіти Держ. к-ту СРСР по проф- Корсакас, М. X. Гайнуллін та ін. 
ського, С. І. Тихенка, В. М. Чхі- техосвіті та ін. Провідними осередками літерату- 
квадзе, В. М. Кудрявцева, І. І. За роки Радянської влади даль- рознавчої думки в СРСР є Ін-т 
Карпеця; міжнар. права — В. М. шого розвитку набуло мовознав- світової л-ри ім. О. М. Горького 
Дурденевського, В. Е. Грабаря, ство. Створено писемність для АН СРСР у Москві, Ін-т рос. л-ри 
С. Б. Крилова, В. М. Корецькото, багатьох раніше безписемних на- («Пушкінський дім») АН СРСР 
А. Н. Трайніна, Г. І. Тункіна, родів, написано підручники з гра- у Ленінграді, спец, ін-ти в союз¬ 
ів. О. Ушакова та ін. У оільшо- матики, складено орфографічні, них республіках, 
сті союзних республік видано уза- тлумачні, термінологічні й двомов- Рад. мистецтвознавство аналізує 
гальнюючі праці з історії д-ви і ні (нац.-рос. та рос.-нац.) словни- й узагальнює процеси розвитку, 
права, проблем нац.-держ. будів- ки мов народів СРСР, зокрема взаємозбагачення й зближення ху- 
ництва, з теорії д-ви і права. Словник сучасної російської літе- дож. культур соціалістичних націй, 
держ., адм., цивільного і тру до- ратурної мови в 17 томах, Слов- стверджує революц.-гуманістичні 
вого права, з цивільного й кри- ник сучасної української мови в ідеали мистецтва соціалістич. реа- 
мінального процесу, криміноло- її томах. Рад. мовознавці досягли лізму, широко пропагує досягнен- 
гії, міжнар. права тощо. Проб- успіхів у дослідженні старописем- ня багатонац. рад. мистецтва, 
леми юрид. науки розробляються них мов і молодописемних мов, викриває реакційну суть бурж. 
в Ін-ті держави і права АН СРСР, історії літературних мов, у роз- концепцій. Значним досягненням 
в ін-тах, відділеннях, секторах робці багатьох проблем заг. мово- радянського мистецтвознавства 
АН союзних республік, на юрид. знавства. Найважливішими теор. стало видання таких праць, як 
ф-тах ун-тів, у юрид. ін-тах краї- питаннями, над якими працюють «Музична енциклопедія», «Теа- 
ни, в наук, установах М-ва юсти- учені-мовознавці, є проблема за- тральна енциклопедія», «Мис- 
ції СРСР, Прокуратури СРСР, кономірності розвитку національ- тецтво країн і народів світу», 
МВС СРСР. них мов у період переходу від со- «Історія мистецтва народів СРСР», 
Розвиток психологічної науки в ціалізму до комунізму, а також «Історія російського мистецтва», 
післяжовтневий період проходив роль російської мови як мови між- «Загальна історія мистецтв», «За- 
у гострій боротьбі з ідеалістич- нац. спілкування СРСР та як од- гальна історія архітектури», грун- 
ними й механістичними погляда- нієї з світових мов. Швидко розви- товних монографій та енциклопе- 
ми на психіку. В теор. оформ- вається прикладне мовознавство, дичних видань у союзних респуб- 
ленні засад рад. психології в 20— зокрема такі його напрями, як ліках, зокрема «Історія україн- 
30-х рр. істотну роль відіграло ста- створення інформаційних мов, ма- ського мистецтва». У галузі ми- 
новлення діалектичних концепцій, шинні реферування, переклад та стецтва відомі праці М. В. Алпа- 
насамперед теорії походження, ін. У розвиток рад. мовознавства това, І. Е. Грабаря, В. І. Касіяна, 
структури й розвитку вищих пси- значний внесок зробили Л. В. В. М. Лазарєва, А. Д. Чегодаєва, 
хічних функцій (Л. С. Виготсь- Щерба, М. Я. Марр, Є. Ф. Кар- Ш. Я. Аміранашвілі, в галузі 
кий). Історизм у тлумаченні пси- ський, А. Ю. Кримський, Л. А. Бу- музикознавства — Б. В. Асаф’єва, 
хіки людини набув дальшого роз- лаховський, І. К. Білодід, В. В. І. Ф. Белзи, Д. Б. Кабалевського, 
витку в працях О. М. Леонтьєва. Виноградов, Є. К. Тимченко, М. Я. Ю. В. Келдиша, Ф. М. Колесси, 
В працях П. П. Блонського форму- Калиновим, С. П. Обнорський, Л. М. Ревуцького, М. О. Грін- 
валася генетична теорія розвитку Д. М. Ушаков, А. В. Десницька, ченка, Ю. К. Гаудрімаса, Я. Я. 
пам'яті й мислення. Широкий С. С. Малхасянц, Г. В. Церетелі, Вітоліня, Г. Г. Тігранова та ін.; 
розвиток одержали дослідження, П. Арісте, А.-А. Т. Кайдаров, Г. А. у галузі театрознавства — С. С. 
пов’язані з теорією установки Абдурахманов, В. І. Абаєв, Я. М. Мокульського, Г. Н. Бояджієва, 
(Д. М. Узнадзе, груз. психологіч- Ендзелін та ін. Створено грунтовну Д. Джафарова, Д. С. Джанелідзе, 
на школа), проблеми особистості працю «Мови народів СРСР» К. Кундзіня, Б. Кундакбаєва та 
(Г. С. Костюк). Учені-психологи у 5 томах. Дослідження заг.- ін.; кінознавства — С. М. Ейзен- 
приділяють велику увагу питан- теор. проблем і конкретних мов штейна, О. П. Довженка, Д. 
ням вікової психології, педагогіч- проводиться в н.-д. ін-тах АН Вертова, Л. В. Кулешова, В. І. 
ної психології, психології управ- СРСР, в АН союзних республік, в Пудовкіна, М. О. Лебедєва, В. Б. 
ління, дитячої психології, психо- ін-тах авт. республік, вузах та ін. Шкловського, Р. М. Юренєва, І. С. 
техніки, інженерної психології. Долаючи негативний вплив <про- Корнієнка та ін., архітектури — 
диференціальної психології тощо, леткультівських» теорій, однооіч- М. В. Баранова, С. О. Хан-Маго- 
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Сонячна обсерваторія. 
Інститут земного магне¬ 
тизму, іоносфери і по¬ 
ширення радіохвиль 
Сибірського відділення 
АН СРСР. 

Телескоп для спект¬ 
рального вимірювання 
зірок. Астрофізична об¬ 
серваторія імені В. Я. 
Струве в Тарту. Ін¬ 
ститут фізики і астро¬ 
номії АН Естонської 
РСР. 

медова, С. А. Таранушенка, Ю. С. 
Яралова та ін. Центрами мистецт¬ 
вознавчої роботи є відомі музеї, 
н.-д. ін-ти, серед яких Ін-т історії 
мистецтв М-ва культури СРСР, 
H. -д. ін-т теорії й історії образо¬ 
творчих мистецтв Академії мис¬ 
тецтв СРСР, мистецькі вузи. 

В Г Сарбей. 
Природничі і технічні науки. Ле¬ 
нінська праця <Начерк плану 
науково-технічних робіт» (квітень 
1^8, див. Твори, вид. 5, т. 36) 
стала першою програмою наук, дос¬ 
ліджень рад. учених у цьому на¬ 
прямі. Вона передбачала шляхи 
вивчення і освоєння природних ба¬ 
гатств країни, створення її енерг. 
та індустр. бази. В результаті ре¬ 
алізації єдиних планів підготовки 
наук, кадрів, формування мережі 
наук, закладів і самої наук, діяль¬ 
ності в СРСР, шо має плановий 
і комплексний характер, досягну¬ 
то видатних успіхів у розвитку 
природознавства і техніки. 
Характерною рисою розвитку ма- 
тем. наук в СРСР (див. Матема¬ 
тика) є їхній високий теор. рівень 
і разом з тим чітко виражена 
спрямованість на розв’язання за¬ 
дач механіки й теорії машин. Ма- 
тем. дослідження в галузі теорії 
літальних машин пов’язані з іме¬ 
нем М. Є. Жуковського, теорії ко¬ 
ливань пружних систем стосовно 
до розрахунків у кораблебудуван¬ 
ні — О. М. Крилова. Роботи в га¬ 
лузі прикладної математики С. О. 
Чаплигіна, В. В. Голубєва, а піз¬ 
ніше М. В. Келдиша, М. Є. Ко¬ 
нина, С. О. Христиановича та ін. 
мали велике значення для ство¬ 
рення новітньої техніки. 
М. М. Боголюбов та його школа 
розвинули теорію функцій бага¬ 
тьох комплексних змінних стосов¬ 
но до завдань квантової та стати¬ 
стичної фізики. Значні результати 
одержали рад. математики в галу¬ 
зі теорії чисел (І. М. Виноградов, 
Ю. В. Лінник, К. К. Марджані- 
швілі та ін.), алгебри й матем. ло¬ 
гіки (П. С. Новиков, А. І. Маль- 
цев, Д. О. Граве, О. Ю. Шмідт 
та ін.), теорії функцій дійсної 
(М. М. Лузін, А. М. Колмогоров, 
С. Л. Соболєв, С. М. Нікольський 
та ін.) і комплексної (М. Є. Жу¬ 
ковський, С. О. Чаплигін, М. В. 
Келдиш, М. І. Мусхелішвілі, 
I. Н. Векуа, М. О. Лаврентьєв та 
ін.) змінної, геометрії (О. Д. Алек- 
сандров, О. В. Погорєлов та ін.), 
диференціальних рівнянь (В. І. 
Смирнов, С. Л. (Іоболєв, А. М. 
Колмогоров, І. Г. Петровський, 
І. Н. Векуа та ін.) та в ін. розді¬ 
лах математики. 
Однією з особливостей су час. ма¬ 
тематики є новий, алгоритмічний 
підхід до розв’язування задач. 
Для утвердження цього підходу, 
пов’язаного з розвитком методів 
обчислювання на ЕОМ, величезне 
значення мали праці П. С. Нови- 
кова та його школи. В розвитку об¬ 
числювальної математики в СРСР 
провідна роль належить М. В. 
Келдишу, М. О. Лаврентьєву, 
А. М. Тихонову, А. О. Дородни- 
ципу, О. А. Самарському, а в 
розв’язуванні матем. проблем об¬ 
числювальної техніки — В. М. 
Глушкову, Г. І. Марчуку та ін. 
Велику роль у створенні теорії 
керуючих систем зіграли дослі¬ 

дження Б. М. Петрова, В. О. Тра- 
пезникова, Л. С. Понтрягіна та 
ін. Створена В. О. Котельниковим 
теорія потенціальної перешкодо- 
стійкості й розвинута А. М. Кол- 
могоровим теорія фільтрації й 
екстраполяції випадкових проце¬ 
сів поряд з працями К. Шеннона 
і Н. Вінера привели до створення 
заг. інформації теорії й кіберне¬ 
тики. В галузі тех. кібернетики 
під керівництвом Е. О. Якубайті- 

Високочастотна плазмова установка. 
Інститут фізики АН БРСР. 

са розробляються нові математич¬ 
ні моделі дискретних апаратів і 
машин, побудованих на основі 
інтегральних схем і однорідних 
середовищ, створюється автомати¬ 
зована система синтезу логічних 
пристроїв, розвивається теорія імо¬ 
вірностей автоматів, ведуться до¬ 
слідження з матем. моделей струк¬ 
тури автоматизованих систем уп¬ 
равління підприємствами і галузя¬ 
ми нар. г-ва. 
Видатними є досягнення рад. вче¬ 
них у галузі фізики. Л. Д. Ландау 
заклав основи теорії твердого ті¬ 
ла і фізики низьких температур. 
Істотний внесок у розвиток кванто¬ 
вої механіки зробив В. О. Фок, 
який запропонував методи роз¬ 
в’язування ряду квантовомеханіч- 
них задач (рівняння Хартрі — 
Фока). Велике значення для роз¬ 
витку квантової теорії поля ма¬ 
ли праці М. М. Боголюбова, 
Л. Д. Ландау, І. Я. Померанчука, 
І. Є. Тамма, В. О. Фока. Я. Б. 
Зельдович і Ю. Б. Харитон від¬ 
крили механізм ланцюгового по¬ 
ділу атомного ядра; це мало ве¬ 
ликий вплив на дальший розви¬ 
ток ядерної фізики. Радянські 
вчені виявили ряд фундаменталь¬ 
них фізичних явищ: П. Л. Капіца 
відкрив і дослідив надплинність 
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гелію, Д. В. Скобельцин — зливи 
космічного проміння', С. Н Вєр- 
нов — зовн. радіаційний пояс 
Землі, С. 1. Вавилов і П. О. Че- 
ренков — випромінювання елект¬ 
ронів, які рухаються з швидкістю, 
що перевищує швидкість світла 
у середовищі {Черепкова — Вавило- 
во випромінювання). Є. К. За- 
войський виявив електронний 
парамагнітний резонанс. Успі¬ 
хи V фізиці кристалів, металів, 
діелектриків і напівпровідників в 
СРСР пов’язані з працями А. Ф. 
Йоффе, А. П. Александрова, Б. І. 
Вєркіна Г. В. Курдюмова. І. К. 
Кікоїна, І. В. Оореїмова, С. І. 
Пекара, А. Ф. Прихотько, Я. І. 
Френкеля та ін. Великий внесок 
у розвиток вчення про магнетизм 
зробили С. В. Вонсовський, Б. Г. 
Лазарєв, Л. Д. Ландау, Є. М. 
Ліфшиць, О. В. Шубников. Я. І. 
Френкель та ін. Фундаментом для 
створення оптико-мех. пром-сті в 
СРСР стали дослідження з фіз. 
га прикладної оптики, що прово¬ 
дилися під керівництвом Д. С. 
Рож дественсь кого. Рад. вченими 
М. М. Андрєєвим, Л. М. Брехов- 
ських та ін. виконано ряд важ- 
ливи.. досліджень з різних галузей 
акустики. Основи рад. радіофізи¬ 
ки, радіотехніки і теорії коливань 
закладено працями М. О. Бонч- 
Бруєвича, Л. І. Мандельштама, 
М. Д. Папалексі. Істотний внесок 
у розвиток цих досліджень зробили 
В. Л. Гінзбург, М. О. Леонтович, 
В. О. Фок, В. П. Шестопалов та 
ін. Успіхи ядерної фізики і фізи¬ 
ки елементарних частинок визна¬ 
чаються прогресом фізики і техні¬ 
ки прискорювачів заряджених ча¬ 
стинок, який в СРСР пов’язаний 
значною мірою з діяльністю В. І. 
Векслера. Під керівництвом 1. В. 
Курчатова розвинулися роботи по 
використанню атомної енергії в 
мирних цілях. В СРСР було ство¬ 
рено перший циклотрон і по¬ 
будовано (1954) першу в світі 
атомну електростанцію. Завдяки 
працям І. В. Курчатова, А. П. 
Александрова, А. І. Аліханова, 
Д. І. Блохінцева та ін. в галузях 
ядерної фізики і реакторобудуван- 
ня були створені різні типи дос- 
ліджувальних і енергетичних реак¬ 
торів. Це дало змогу збудувати 
в країні атомні електростанції з 
величезною одиничною потужністю 
агрегатів — до 1,0—1,5 млн. кВт. 
Вчені СРСР відкрили принципи 
і засоби магнітного утримання ви¬ 
сокотемпературної плазми, ство¬ 
рили системи токамак і модифіка¬ 
цію стеларатора — торсатрон, 
які являють собою прообрази тер¬ 
моядерних реакторів. Роботи у 
цьому напрямі ведуть до здійснен¬ 
ня керованого термоядерного син¬ 
тезу, що є однією з найголовніших 
проблем сучас. фізики, розв’язан¬ 
ня якої відкриває людству шляхи 
до практично невичерпних запасів 
енергії. Значними досягненнями є 
синтезування Г. М. Фльоровим 
ізотопів трансуранових елементів 
з порядк. номерами 102 — 107 
і створення М. Г. Басовим і 
О. М. Прохсюовим перших лазе¬ 
рів та розробка основ квантової 
електроніки. В СРСР створено 
НОВІ типи лазерів і мазерів — напів¬ 
провідникові і хім. лазери, мазе¬ 
ри. пі'^ яких грунтується на яви- 
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щі циклотронного резонансу та 
ін. Створено також джерела 
випромінювання, що забезпечують 
високу когерентність, точну на- 
прямленість і величезну енергію 
променів. Це відкриває широкі 
можливості поліпшення техніки 
зв'язку, обробки і плавлення мета¬ 
лів тощо. Важливі дослідження 
люмінесценції молекул і кристало- 
фосфорів виконано під керівницт¬ 
вом К. К. Ребане, а надплинності 
рідкого гелію — під керівництвом 

Промислова установка каталітичного 
крекінгу, розроблена на основі дос¬ 
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мічних процесів АН Азербайджанської 
РСР. 

Е. Л. Андронікашвілі. Розроблено 
тонкі методи дослідження збудже¬ 
них станів складних молекул га¬ 
зів (М. О. Борисевич). Є. О. Па- 
тон і Б. Є. Патон заклали фіз. 
основи нових методів зварювання. 
Значних успіхів досягнуто в галу¬ 
зі фізики і хімії високих тисків. 
Під керівництвом Л. Ф. Вереща- 
гіна в нашій країні штучно одержа¬ 
но алмази з графіту і новий над¬ 
твердий матеріал на основі бору 
і азоту; це дало змогу поставити 
виробництво абразивних алмазів 
та ін. надтвердих матеріалів на 
пром. основу. 
Різнобічні дослідження ведуться 
в Радянському Союзі у галузі 
астрономії. Значних результатів 
досягнуто в астрометрії (О. Я. 
Орлов, Є. П. Федоров та ін.), 
астрофізиці й зоряній астрономії 
(В. А. Амбарцумян, В. В. Собо- 
лєв, А. Б. Сєверний, Є. К. Харад- 
зе, Г. А. Шайн та ін.). Успішно 
розвивається в СРСР і радіоастро¬ 
номія (С. Я. Брауде та ін.). Вели¬ 
кий радіотелескоп (РАТАН-бОО) 
встановлено 1975 на Спеціальній 
астрофізичній обсерваторії АН 
СРСР. Радіотелескопи працюють 
також на Кримській астрофізич¬ 
ній обсерваторії АН СРСР, у Фіз. 
ін-ті АН СРСР, в Ін-ті радіофізи¬ 
ки і електроніки АН УРСР (Хар¬ 
ків), на обсерваторіях Горьковсь- 
кого та Одеського університетів. 
Значний внесок зробили радянсь¬ 
кі вчені і конструктори у роз¬ 
виток авшг<п (А. М. Туполєв, С. В. 
Ільюшин, О. К. Антонов та ін.) 
і космонавтики. Ф. А. Цан- 
дер, Ю. В. Кондратюк та О. М. 
Ісаєв продовжили розробку її теор. 
проблем, почату К. Е. Ціолковсь- 
ким. На базі Газодинамічної лабо¬ 
раторії і Групи вивчення реактив¬ 
ного руху було створено (1933) Ре¬ 
активний науково-дослідний ін-т, 
який став школою кадрів для даль¬ 
шого розвитку космонавтики в 
СРСР. Після Великої Вітчизн. 
війни під керівництвом С. П. Коро- 
льова було розгорнуто наук.-тех. 

роботи по підготовці міжпланет¬ 
них польотів, почали створювати 
спец. наук, заклади для розробки 
наук, основ вивчення космічного 
простору за допомогою автом. і 
пілотованих космічних літаль¬ 
них апаратів. 4.Х 1957 в СРСР бу¬ 
ло виведено на орбіту перший 
штучний супутник Землі. 12.IV 
1961 Ю. О. Гагарін на кораблі 

<Восток> здійснив перший у світі 
політ у космос. Потім було здійс¬ 
нено тривалі групові польоти кос¬ 
монавтів на кораблях <Восход> і 
<Союз». У 1969 було проведено 
стикування космічних к« раблів 
«Союз-4» і чСоюз-5»- та вихі і двох 
космонавтів у відкритий і юмос. 
З 1971 у космосі функціонують 
орбітальні станції <Салют^, на 
яких виконано велику програму 
досліджень. З 1959 з використан¬ 
ням автом. станцій систематично 
досліджується Місяць. Було сфо¬ 
тографовано зворотну сторону 
Місяця, здійснено м’яку посадку 
автом. станції на його поверхню, 
одержано зразки місячного грун¬ 
ту. Великих успіхів досягнуто у 
дослідженні Венери й Марса: 
автом. станції <Венера> і <Марсі*^ 
здійснили м’яку посадку на по¬ 
верхні цих планет і передава¬ 
ли інформацію про хім. склад 
їхніх атмосфер, температурний ре¬ 
жим тощо. З 1965 досягнення ра¬ 
кетно-космічної техніки викори¬ 
стовуються у телевізійному й ра¬ 
діозв’язку, метеорологічних, гео- 
фіз. і ядернофіз. дослідженнях, 
астр. спостереженнях. 
Значних результатів досягла хімія 
в СРСР. У 1926—28 С. В. Лебедєв 
здійснив синтез каучуку у а з 1932 
в СРСР уперше в світі налаго¬ 
джено промислове вироби, каучу¬ 
ку. З того часу в цьому напрямі до¬ 
сягнуто великих успіхів: синтетич¬ 
ним способом відтворено натураль¬ 
ний ізопреновий каучук] пром-сть 
готує десятки видів каучуку спец, 
призначення {бутадіен-нітрильні 
каучуки, хлорсульфований полі¬ 
етилен, полісульфідні, уретанові 
та ін. каучуки). З 1927 М. М. Се- 
менов розвиває теорію ланцюгових 
розгалужених реакцій, яка дає 
змогу керувати хім. процесами 
(праці Є. (3. Шилова, М. М. Ема- 
нуеля, М. В. Полякова та ін.). На 
основі цієї теорії здійснено син¬ 
тез багатьох кисневмісних спо¬ 
лук і полімерів. Праці М. Д. Зе- 
лінського, О. О. Баландіна, Б. О. 
Казанського та їхніх учнів у галу¬ 
зі каталізу й хімії вуглеводнів 
лягли в основу сучас. нафтохімії. 
В. А. Ройтер, Г. К. Боресков та ін. 
розробили основи макрокінетики 
гетерогенно-каталітичних процесів. 
К. А. Андріанов відкрив реакції 
одержання кремнійорганічних спо- 
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лук. Значний внесок у досліджен¬ 
ня елементоорганічних сполук зро¬ 
били О. М. Несмєянов, О. Є. Арбу- 
зов, І. Л. Кнунянц, К. О. Кочеш- 
ков, О. О. Реутов, М. І. Кабач- 
ник, О. В. Кірсанов, Ф. С. Баби- 
чев, О. В. Фокін та ін. Праці 
М. С. Курнакова і його школи в 
галузі фізико-хім. аналізу дали 
змогу розв’язати багато проблем 
у галузі використання сольових 
сировинних ресурсів СРСР для 
вироби, добрив (Е. В. Бріцке, 
С. І. Вольфкович). 
Фіз. картина взаємодії між іонами 
та середовищем систематично вив¬ 
чалась О. І. Бродським, М. А. 
Ізмайловим, А. Ф. Капустинським, 
К. Б. Яцимирським та ін. Осново¬ 
положні праці в галузі фотохімії 
виконали О. М. Теренін, А. І. 
Кіпріанов, С. Р. Рафіков. 
Здійснено фотохімічний синтез 
речовин з заданими властивостями. 
Важливі наук, дослідження в 
галузі електрохімії виконано під 
керівництвом О. Н. Фрумкіна, 
Ю. Ю. Матуліса, Ю. К. Делімарсь- 
кого та ін. Рад. вчені досягли вели¬ 
ких успіхів у галузі колоїдної 
хімії (П. О. Ребіндер, А. В. Ду- 
манський, Ф. Д. Овчаренко та 
ін.). Успішно розроблялися методи 
хім. аналізу (М. О. Тананаєв), 
проводилися дослідження з хімії 
комплексних сполук (А. К. Баб¬ 
ко, В. І. Спицин, К. Б. Яцимирсь- 
кий та ін.). Багато праць присвя¬ 
чено з’ясуванню складу і будови 
різних природних сполук (А. М. 
Бєлозерський, М. К. Кочетков, 
Ю. А. Овчинников, А. С. Садиков, 
О. С. Хохлов^ М. М. Шемякін та 
ін.). В останній час набули розвит¬ 
ку роботи І. В. Березіна з хімії 
іммобілізованих систем (фермен¬ 
тів), результати їх застосовують у 
пром-сті і в медицині (Є. І. Чазов). 
Фізико-хім. основи металургії 
розробили О. О. Байков, І. П. 
Бардін, М. О. Павлов та ін. 
Важливі дослідження в галузі 
електротехніки виконали М. П. 
Костенко, В. С. Кулебакін, В. Ф. 
Міткевич, Л. Р. Нейман, В. П. 
Нікітін, В. І. Попков, О. О. Чер- 
нишов, К. І. Шенфер, у галузі 
гірничої справи — О. П. Герман, 
М. В. Мельников, О. О. Скочинсь- 
кий, О. М. Терпиг(юєв, Л. Д. Ше- 
вяков та ін. Розроолено наук, ос¬ 
нови з різних проблем теплотех¬ 
ніки (праці В. П. Глушка, М. А. 
Доллежаля, М. В. Кирпичова, 
М. О. Михєєва, М. А. Стирикови- 
ча, С. П. Сиром’ятникова, О. Ю. 
Шейндліна та ін.), радіотехніки 
(праці А. І. Берга, Б. В. Бункіна, 
Б. О. Введенського, Ю. Б. Кобза¬ 
рева, В. О. Котельникова, О. Л. 
Мінца, О. А. Расплетіна, М. В. 
Шулейкіна та іп.), гідротехніки 
(праці І. Г. Александрова, Б. Є. 
Веденєєва, С. Я. Жука), автома¬ 
тики і телемеханіки (праці М. О. 
Пилюгіна, В. С. Семенихіната ін.). 
Розвиткові матеріалознавства, 
зокрема металознавства, сприяли 
роботи А. А. Бочвара, М. Т. Гуд- 
цова, С. Т. Кишкіна, Г. В. Кур- 
дюмова, В. Д. Садовського та ін. 
вчених. Під керівництвом О. К. 
Малмейстера розроблено основи 
науки про опір полімерних мате¬ 
ріалів, па базі яких ведуться інже¬ 
нерні розрахунки деталей і конст¬ 
руктивних елементів з полімерів. 

СРСР 

Електростатичний гене¬ 
ратор. Інститут ядер¬ 
них досліджень АН 
Української РСР. 

Ядерний реактор. Ін¬ 
ститут ядерної фізики 
АН Узбецької РСР. 
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СРСР Досягнення тех. наук в СРСР вті¬ 

лені в найбільших тепло-, гідро- і 
атомних електростанціях, у ство¬ 
ренні єдиних високовольтних ме¬ 
реж Європ. та Азіат, частин СРСР, 
у вугільно-металург, гігантах Ура¬ 
лу й Сибіру, у машинобудівних 
з-дах, що постачають турбіни й 
генератори, автом. верстати, трак¬ 
тори, автомашини, судна на підвод¬ 
них крилах, с.-г. знаряддя тощо. 
Дослідження в галузі фізико-ма- 
тематичних, хімічних і технічних 
наук ведуться в н.-д. ін-тах АН 
СРСР, АН союзних республік, у 
відомчих н.-д. установах та на 
відповідних кафедрах вузів. 
В галузі наук про Землю велике 
значення мають дослідження 
нафтових родовищ чДругого Баку^ 
(І. М. Губкін). Відкрито родовища 
нафти й газу в Зх. Сибіру, Серед. 
Азії, Білорусії, на Україні. Зав¬ 
дяки вивченню Курської магніт¬ 
ної аномалії відкриті і експлуату¬ 
ються потужні родовища заліз, 
руд. Розвиток теорії рудоутворен¬ 
ня (С. С. Смирнов, А. Г. Бетехтін, 
Д. С. Коржинський та ін.) сприяв 
відкриттю родовищ золота, кольо¬ 
рових і рідкісних металів у Сибі¬ 
ру, на Далекому Сході, в Казах¬ 
стані. На Польському п-ові О. Є. 
Ферсман виявив великі покла¬ 
ди апатито-нефелінової сировини. 
Особливе місце в науках про Зем¬ 
лю займають праці В. І. Вернад- 
ського— основоположника геохі¬ 
мії і радіогеології. О. П. Виног- 
радов розробив концепцію, що 
розглядає утворення земної кори, 
океану й атмосфери як результат 
єдиного геол. процесу виплавлення 
й дегазації мантії Землі. Знач¬ 
ного розвитку набули мор, ге¬ 
ол. дослідження, в результаті яких 
одержано відомості про будову 
земної кори океанічного типу, про 
особливості рельєфу дна океанів. 
Ці дослідження мають велике 
практичне значення у зв’язку з 
розвідкою та добуванням корисних 
копалин у акваторіях морів. За 
роки Рад. влади проведено комп¬ 
лексне фізико-геогр. вивчення тер. 
СРСР. Розроблено вчення про 
структуру геогр. оболонки (А. о. 
Григор’єв), здійснено фізико-геогр. 
районування, виділено ландшафт- 
но-геогр. зони (Л. С. Берг, С. В. 
Калесник). Значна увага приділя¬ 
ється регіональним дослідженням 
тер. СРСР у цілому (Б. Ф. Добри- 
нін, С. П. Суслов та ін.) та окре¬ 
мих її частин, зоїфема пустельних 
областей (А. Г. Бабаєв), високо¬ 
гірних районів (М. А. Гвоздець- 
кий, Л. Й- Маруашвілі, О- Є. Ага- 
ханянц та ін.). Велика роль рад. 
вчених у стаціонарних та експеди¬ 
ційних дослідженнях рад. сектора 
Арктики (В. Ю. Візе, О. Ю. ПІмідт 
та ін.) і Антарктиди (М- М. Сомов, 
О. Ф. Трешников) та ін. Розви¬ 
вається конструктивний напрям 
у географії (І. П. Герасимов), що 
розробляє проблеми планомірного 
перетворення навколишнього се¬ 
редовища з метою раціонального 
природокористування. Все біль¬ 
шого значення набувають океано¬ 
логія, космічні методи вивчення 
материків та океанів. 
Дослідження в галузі геології та 
географії провадять н.-д. установи 
АН СРСР, Відділення наук про 
Землю АН УРСР, а також ін-ти 

АН союзних республік, відповідні 
кафедри вузів та ін. організації. 
В галузі біології дальшого роз¬ 
витку набули напрями, що роз¬ 
роблялися вченими, чия наук, ді¬ 
яльність почалася ще до Великого 
Жовтня: фізіологами О. О. Ухтом- 
ським, М. Є. Введенським, Л. А. 
Орбелі, І. С. Беріташвілі, О. О. 
Богомольцем, зоологами І. І. 
Шмальгаузеном, О- М. Сєверцо- 
вим, Д. М. Насоновим, ботаніками 
та фізіологами рослин К. А. Тіміря- 
зевим, В. Л. Комаровим, С. П. Ко- 
стичевим, Д. М. Прянишниковим, 
М. О. Максимовим, М. Г. Холод¬ 
ним, О. В. Фоміним, мікробіолога¬ 
ми В. Л. Омелянським, Д. К. За¬ 
болотним, цитологами О. О. За- 
варзіним, М. Г. Хлопіним, біохі¬ 
міками О. М. Бахом, Я. О. Пар¬ 
насом, паразитологами Є. Н. Пав- 
ловським, К. І. Скрябіним та ін. 
Здобули всесвітнє визнання праці 
І. П. Павлова і його учнів у галузі 
вищої нервової діяльності, дослід¬ 
ження М. 1. Вавилова про центри 
походження культурних рослин 
і його гомологічних рядів закон 
у спадковій мінливості. Створен¬ 
ня В. І. Вернадським учення про 
біосферу та біогеохімії, а В. М. 
Сукачовим — біогеоценологіг дало 
основу для наук, розуміння взаємо¬ 
відношень людства з біосферою 
Землі. Загальнобіологічного зна¬ 
чення набула гіпотеза О. І. Опарі- 
на про походження життя на Зем¬ 
лі. Праці рад. генетиків у 20— 
30-х рр. займали провідне місце в 
світовій науці. Теорія молекуляр¬ 
ної будови хромосом (М. К. Коль¬ 
цов), складної структури гена 
(А. С. Серебровський, М. П. Ду- 
бінін), популяційна генетика і 
питання зв'язку генетики і еволю¬ 
ційного вчення (С. С. Четвериков), 
дослідження ролі ядра (С. Г. Нава- 
шин), явища поліплоїдії (Г. Д. 
Карпеченко та ін.), відкриття і 
дальша розробка питань радіа¬ 
ційного та хімічного мутагенезу 
(Г. А. Надсон, Г. С. Філіппов, 
В. В. Сахаров та ін.) здобули ши¬ 
роке визнання. В роки Рад. влади 
біологами розпочато планомірні 
дослідження в різних галузях бо¬ 
таніки і зоології, зокрема по вив¬ 
ченню рослинних і тваринних ре¬ 
сурсів країни. Були створені 3(^ 
томна праця < Флора СССР>, уні¬ 
кальна карта рослинності СРСР, 
визначники з фауни і флори СРСР, 
описано склад флори і фауни біль¬ 
шості союзних республік та окре¬ 
мих регіонів, зокрема України, 
Білорусії, Казахстану, Туркменії, 
Грузії, а також Сибіру, Камчатки, 
Кавказу та ін. Запропоновані нові 
філогенетичні системи рослинного 
царства (Б. М. Козо-Полянський, 
Б. К. Шишкін, В. В. Альохін, Г. Ф. 
Морозов, Д. К. Зеров, А. Л. Тах- 
таджян та ін.). Значного розвитку 
зоологія досягла завдяки працям 
В. О. Догеля, М. С. Гілярова, 
Г. П. Дементьєва, О. М. Формозо- 
ва, І. Г. Підоплічка, О. П. Марке¬ 
вича, С. С. Шварца та багатьох 
ін. За роки Рад. влади в біологіч¬ 
ній науці відбулися не тільки кіль¬ 
кісні, але й якісні зміни. Набули 
всебічного розвитку такі галузі біо¬ 
логії, як біофізика (П. П. Лаза- 
рєв, Г. М. Франк, М. В. Волькен- 
штейн), вірусологія (В. Л. Рижков, 
Л. О. Зільбер, М. Ф. Гамалія, 

В. М. Жданов, Т. У. Тихоненко), 
гідробіологія і біоокеанологія 
(Л. О. Зенкевич, В. Г. Богоров, 
Г. В. Нікольський, С. О. Зернов), 
склалися нові наук, школи з мікро¬ 
біології (В. М. Шапошников, Є. М. 
Мішустін, М- О. Красильников, 
М. Д. Ієрусалимський, О. О. Ім- 
шенецький, М. М. Мейсель, Є. І. 
Квасников та ін.), ембріології 
тварин (О. О. Захваткін, П. П. 
Іванов, М. М. Завадовський, Б. П. 
Токін), біохімії та фізіології рос¬ 
лин (Максимов, М. X. Чайлахян, 
В. Б. Сочава), фізіології гварин і 
людини (X. С. Коштоянц, П. К. 
Анохін, П. Г. Костюк та ін.). З 
початком освоєння людиною кос¬ 
мічного простору розвинулася 
космічна біологія (Н. М. Сісакян, 
B. М. Черніговський, В. В. Парін, 
О. Г. Газенко, Імшенецький та ін.). 
Рад. біохіміки збагатили науку 
рядом значних досліджень: з фер¬ 
ментативного періеамінування амі¬ 
нокислот (О. О. Браунштейн), з 
біохімії м’язів та проміжного обмі¬ 
ну (Парнас, В. О. Енгельгардт, 
О. В. Палладій), з біохімії фер¬ 
ментів (Бах, Опарін, А. Л. Кур- 
санов, Сісакян, В. Л. Кретович). 
50-і рр. 20 ст. стали початком 
розвитку в СРСР нового напряму, 
який узагальнено називається 
фізико-хімічною біологією і до 
якого входіггь, перш за все, моле¬ 
кулярна біологія і молекулярна 
генетика. В становленні цих галу¬ 
зей значну роль відіграли праці 
А. М. Білозерського, Енгельгард- 
та, О. О. Баєва, Ю. А. Овчинни- 
кова, Дубініна, О- С. Спіріна, 
C. Є. Бреслера, С. 1. Аліханяна, 
Г. П. Георгієва та ін. 
На стику Ьізних галузей — мікро¬ 
біології, біохімії, генетики, цито¬ 
логії, біоорганічної хімії та моле¬ 
кулярної біології — виникла біо- 
технологія, успіхи в розвитку якої 
дали змогу створити в СРСР 
мікробіологічну промисловість. 
В СРСР були розроблені наук, 
основи виробництва мікробного 
білка та білково-вітамінних кон¬ 
центратів на вуглеводнях нафти, 
природного газу, відходах цукро¬ 
вого виробництва, спирту. У 1974 
прийнято постанову ЦК КПРС та 
Ради Міністрів СРСР <Про захо¬ 
ди по прискоренню розвитку мо¬ 
лекулярної біології і молекуляр¬ 
ної генетики і використанню їх 
досягнень у народному господарст- 
ві>. В 70-х рр. в СРСР швидко роз¬ 
винувся новий напрям у біології — 
генетична інженерія, що має зна¬ 
чення не тільки для фундаменталь¬ 
них досліджень, а й для практич¬ 
ного застосування наук, досяг¬ 
нень в нар. господарстві. Завдя¬ 
ки методам генетичної інженерії 
одержано соматотропін — росту 
гормон людини; штам мікроорга¬ 
нізму — продуцент інтерферону', 
гібридоми — гібридні клітини, 
здатні виробляти моноклональні 
антитіла. Синтезовані гени актив¬ 
них нейропептидів — лейцин-енке- 
фаліну, брадикініну, а також ген, 
що кодує гс^мон ангіотензин. За¬ 
вершено роботу з хіміко-фермен- 
тативного синтезу гена проінсулі- 
ну, що дало змогу одержати штами 
бактерій, здатних виробляти по¬ 
передник інсуліну. На основі ви¬ 
користання культури клітин рос¬ 
лин створено промислову техноло- 
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гію для виробництва настойки 
женьшеня з клітинної біомаси цієї 
рослини. Вивчення тотіпотентності 
рослинних клітин — здатності сома¬ 
тичних клітин давати початок рос¬ 
лині — зробило можливим плану¬ 
вання в науково-цільовій програмі 
<Біотехнологія» організації вироб¬ 
ництва в пром. масштабах мікро- 
клонального розмноження садив¬ 
ного магеріалу нових цінних сортів 
картоплі, цукрових буряків, лю¬ 
церни, філоксеростійкого сорту ви¬ 
нограду та ін. На основі методів 
культивування зародків і овоци- 
тів широко проводяться розробки 
нових прийомів, що мають на меті 
одержання генетичних копій особ¬ 
ливо цінних тварин. 
Розвиток фундаментальної біол. 
науки ПОСТІЙНО розширює галузі 
застосування біотехнології. З ме¬ 
тою прискорення впровадження 
наук, досягнень у практику ЦК 
КПРС та Рада Міністрів СРСР 
1981 прийняли постанову <Про 
дальший розвиток фізико-хіміч- 
ної біології та біотехнології і 
використання їх досягнень у меди- 
цйні, сільському господарстві та 
промисловостіРозв’язанням ак¬ 
туальних проблем сучасної біол. 
науки займаються н.-д. установи 
АН СРСР, АН союзних республік, 
МОЗ СРСР, ін-ти М-ва мед. 
пром-сгі СРСР, ВАСГНІЛ, АМН 
СРСР, науково-виробничі об'єд¬ 
нання, кафедри ун-тів та ін. ви¬ 
щих навч. закладів. 
Держ. характер рад. охорони здо¬ 
ров’я визначив плановість розвит¬ 
ку н.-д. установ і наукових дос¬ 
ліджень, швидке впровадження ре¬ 
зультатів цих досліджень у прак¬ 
тику лікувально-профілактичних 
і санітарно-епідеміологічних за¬ 
кладів. У 20—30-х рр. створено 
н.-д. установи: Держ. ін-т народної 
охорони здоров'я (Москва), ін-та: 
очних хвороб (Казань), епідеміо¬ 
логії і мікробіології ім. Пастера, 
експериментальної медицини (Ле¬ 
нінград), клінічної медицини (Ки¬ 
їв), охорони іфаці (Москва), ту¬ 
беркульозу (Тшлісі) та ін. У 1944 

Кількість наукових працівників по 
союзних республіках (тис. чол., на 
кінець 1981) 
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СРСР 1411,2 38,7 409,7 

РРФСР 963,4 26,5 265,8 

УРСР 200,5 5,0 60,4 

БРСР 39,4 0,8 11,2 

Узб. РСР 36,5 1.0 13,4 

Каз. РСР 38,5 0,7 12,0 

Груз. РСР 25,9 1,3 9.3 

Аз. РСР 22,6 0,9 8.5 

Лит. РСР 14,5 0,4 5,4 

Молд. РСР 9,0 0,3 3.6 

Лата. РСР 12,9 ОД 4.3 

Кирг. РСР 8,6 0,2 2,7 

Тадж. РСР 7,7 0,2 2.6 

Вірм. РСР 19,9 0.7 5,8 

Туркм. РСР 5,2 0.1 2,0 

Ест. РСР 6.6 0.3 2.7 

було створено Академію медичних 
наук СРСР. Дальшому розвитку 
радянської медицини сприяли, 
зокрема, праці В. П. Воробйова 
(методи дослідження анатомічної 
будови і іннервації органів), Д. А. 
Жданова (вчення про лімфатичну 
систему і колатеральний крово¬ 
обіг), М. І. Грашенкова, А. Д. 
Зурабашвілі (встановили типи 
міжнейронних зв'язків). Міжна¬ 
родне визнання здобули праці 
B. Т. Талалаєва, М. О. Скворцова, 
А. І. Струкова (про патоморфоло- 
гію туберкульозу і ревматизму), 
О. О. Богомольця (про роль спо¬ 
лучної тканини в реактивності ор¬ 
ганізму), О. Д. Сперанського, 
A. М. Чернуха (трофічна функ¬ 
ція нервової системи). Проблемам 
кардіології присвячені праці Г. Ф. 
Ланга, М. Д. Стражеска, Д. Д. 
Плетньова, А. І. Нестерова, Є. І. 
Чазова, 3. І. Янушкевичюса, Л. Т. 
Малої та ін. Проблеми гастро¬ 
ентерології вивчали М. П. Конча- 
ловський, В. X. Василенко та ін., 
нефрології — С. С. Зімницький, 
М. С. Вовсі, Є.^М. Тарєєв та ін., 
гематології — Й. А. Касирський, 
О. М. Крюков, пульмонології — 
Б. Є. Вотчал, В. І. Стручков, Ф. Г. 
Углов. Рад. вченими розроблено 
заходи місцевої анестезії (О. В. 
Вишиевський), хірургічного ліку¬ 
вання захворювань шлунково-киш¬ 
кового тракту, печінки, нирок і 
сечовивідних шляхів (І. 1. Греков, 
C. П. Федоров, А. М. Мартинов 
та ін.), ^оперативної офтальмоло¬ 
гії (М. Й. Авербах, В. П. Філатов, 
Н. О. Пучківська) і оторинола- 
рингології (О. С. Коломійченко, 
С. Н. Хечинашвілі). В галузі хі¬ 
рургії значних успіхів досягли Б.В. 
Петровський, М. М. Амосов, А. П. 
Ромоданов, О. О. Шалімов та ін. 
B. І. Бураковський разом з свої¬ 
ми співробітниками розробив ме¬ 
тод гіпербаричної оксигенації і 
впровадив цей метод у хірургічну 
практику. Нові методи лікування 
хворих з ушкодженнями і захворю¬ 
ваннями опорно-рухового апарату 
були розроблені Г. А. Ілізаровим 
і О. Н. Гудушаурі. Дослідженнями 
синоптичної дії фізіологічно ак¬ 
тивних речовин займалися С. В. 
Анічков, В. В. Закусов. М. М. 
Краснов розробив нові принципи 
хірургічного лікування очних хво¬ 
роб. У 1970—80 створені Все¬ 
союзний н.-д. ін-т очних хвороб 
у Москві, Ін-т фізіології АМН 
СРСР, філіали Всесоюзного НДІ 
клінічної і експериментальної хі¬ 
рургії в Ташкенті і Єревані, Вір¬ 
менський філіал Всесоюзного н.-д. 
ін-ту гігієни і токсикології пести¬ 
цидів, полімерних і пластичних 
мас (Київ) та багато ін. 
Зусилля вчених-медиків спрямо¬ 
вано на розв’язання проблем бо¬ 
ротьби з серцево-судинними, он¬ 
кологічними та вірусними захво¬ 
рюваннями, на розробку питань 
генетики медичної, створення но¬ 
вих фізіологічно активних препа¬ 
ратів і т. д. 
Широкі дослідження розгорнуто 
в галузях молекулярної біології, 
фізіології, біохімії, імунології, 
генетики. Важливе значення для 
розвитку медичної науки має по¬ 
станова ЦК КПРС і Ради Мі¬ 
ністрів СРСР <Про дальший розви¬ 
ток медичної науки в районах 

Сибіру та Далекого Сходу» (1979). 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції 1917 створились умови 
для швидкого розвитку с.-г. наук. 
Відповідно до підписаних В. І. 
Леніним «Декрету про племінне 
тваринництво» (13.VII 1918) і де¬ 
крету «Про насінництво» (13.VI 
1921) розгорнулися наук, дослід¬ 
ження і планомірна робота по агро- 
номії (як комплексу с.-г. наук і 
практичних заходів по вирощуван¬ 
ню с.-г. культур) і тваринництву. 
У розвиток агрономічної науки ве¬ 
ликий внесок зробили: Д. М. Пря- 
нишников (розробив наукові осно¬ 
ви живлення рослин, на підставі 
його праць розв'язано найважли¬ 
віші теоретичні і практичні питан¬ 
ня з агрохімії, зокрема питання 
щодо ефективного використання 
мінеральних і органічних добрив); 
М. М. Тулайков (праці з питань 
землеробства в умовах посушливих 
районів південно-східних областей 
Європейської частини СРСР); В. Р. 
Вільямс (основоположник агроно¬ 
мічного грунтознавства, збагатив 
теорію наук, землеробства); О. Г. 
Дояренко (його праці відіграли важ¬ 
ливу роль у розвитку досліджень 
з агрофізики)\М. І. Вавилов (осно¬ 
воположник сучасної наук, селек¬ 
ції); в досягненнях селекції пшени¬ 
ці, кукурудзи, соняшнику визнач¬ 
на роль таких вчених, як П. П. 
Лук'яненко, В. М. Ремесло, М. В. 
Цицин, Б. П. Соколов, В. С. Пусто- 
войт. Уперше в світі одержано 
сорти однонасінних цукр. буряків 
завдяки роботам О. К. Коломієць 
та ін. В галузі агрономічної науки 
плідно працювали також Б. М. Ро- 
жественський, А. Є. Зайкевич, 
С. Ф. Третьяков, В. В. Колкунов, 
В. Я. Юр’єв. О. Н. Соколовський, 

Академія наук СРСР, академії наук союзних республік 
і галузеві академії (на кінець 1981) 

Кількість 
академі¬ 
ків, дійс¬ 
них чле¬ 
нів і чле- 
нів-корес- 
пондентіи 

Кількість 
наукових 
працівни- 

у т. ч. мають 
учений ступінь 

ків у на¬ 
укових 
устано¬ 
вах, що 

належать 
академії 

доктора 
наук 

канди¬ 
дата 
наук 

АН СРСР 805 49 019 4769 22 606 

АН УРСР 334 13 686 1094 6742 

АН БРСР 132 5509 2ІО 1645 

АН Узб. РСР 101 4156 229 166; 

АН Каз. РСР 128 4229 206 1527 

АН Груз. РСР 122 5667 366 2074 

АН Аз. РСР 120 4470 269 1770 

АН Лит. РСР 57 1760 79 849 

АН Молд. РСР 46 1109 82 634 

АН Лати. РСР 51 1742 101 817 

АН Кирг. РСР 56 1539 78 498 

АН Тадж. РСР 49 1319 62 540 

АН Вірм. РСР 84 3173 186 1017 

АН Туркм. РСР 49 1034 48 441 

АН Ест. РСР 47 1080 79 579 

Академія мистецтв 
СРСР 147 361 18 135 

Всесоюзна академія 
с.-г. наук ім, 
В. І. Леніна 

[ 

212 19 850 584 8719 

Академія мед. наук 
СРСР 266 6775 1004 3896 

Академія пед. наук 
СРСР 125 1699 133 914 
Академія комуналь 
ного г-ва РРФСР _ 460 9 214 
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О. 1. Душечкін, М. М. Кулешов 
та ін. Рад. вченими виведено і пі¬ 
дібрано найпродуктивніші сорти 
с.-г. рослин для різних районів 
країни, ро^облено ефективні спо¬ 
соби поглийіення і окультурення 
орного шару на різних грунтах, ін¬ 
дустріальну технологію вирощу¬ 
вання с.-г. культур, рекомендова¬ 
но орієнтовні схеми сівозмін для 
всіх зон і г-в різної спеціалізації, 
вдосконалено заходи захисту с.-г. 
угідь від ерозії грунту, розробле¬ 
но способи ефективного вирощу¬ 
вання проміжних хульшур. Розроб¬ 
лено нові ефективні способи захис¬ 
ту рослин від щкідників, хвороб, 
бур'янів. 
Радянські вчені та інженери ство¬ 
рили нові, досконаліші машини та 
знаряддя для с. г.— самохідні 
комбайни, складні зерноочисні ма¬ 
шини, коренезбиральні машини, 
кормозаготівельні машини, кор- 
монавантажувачі, кормоприготу- 
вальні машини, кормотранспор- 
тери та ін. Розвитку тваринництва 
присвячені наукові дослідження в 
галузі зоотехнії (засновники сучас¬ 
ної зоотехнії М. П. Чирвинський, 
П. М. Кулешов, М. І. Придорогін 
та ін.) і ветеринарії (К. І. Скря- 
бін, С. М. Вишелеський, О. П. 
Климов, І. О. Поваженко та ін.). 
На прискорення науково-тех. про¬ 
гресу в с. г. спрямована постанова 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
<Про заходи по дальшому підви¬ 
щенню ефективності сільськогос¬ 
подарської науки і зміцненню її 
зв'язку з виробництвом»- (1976). 
В цьому документі накреслено 

Випуск газет по союзних республіках (1981) 

Кількість 
газет, 
видань 

Річний 
тираж, 
млн. 
прим. 

Разовий 
тираж, 

тис. 
прим. 

СРСР—у с ього 8172 40 683 178 338 
РРФСР — усього 4436 29 822 121 651 
в т. ч. рос. мовою 4132 29391 118 819 

УРСР — усього 1754 4511 23 490 
в т. ч. укр. мовою 1285 2913 15 505 

БРСР — усього 203 845 4797 
в т. ч. білорус, мовою 128 273 1566 

Узб. РСР — усього 281 964 4955 
в т. ч. узб. мовою 188 718 3699 

Каз. РСР — усього 435 1033 5309 
в т. ч. казах, мовою 159 319 1852 

Груз. РСР — усього 141 688 3215 
в т. ч. груз. мовою 122 576 2726 

Аз. РСР — усього 136 515 2671 
в т. ч. азерб. мовою 107 391 2178 

Лит. РСР — усього 126 433 2173 
в т. ч. лит. мовою 99 363 1903 
Молд. РСР — усього 183 346 2080 
в т. ч. молд. мовою 78 202 1159 

Латв. РСР — усього 103 325 1650 
в т. ч. латис. мовою 62 228 1181 

Кирг. РСР — усього 109 231 1236 
в т. ч. кирг. мовою 61 131 768 

Тадж. РСР — усього 66 264 1350 
в т. ч. тадж. мовою 58 171 1004 

Вірм. РСР — усього 87 254 1524 
в т. ч. вірм. мовою 77 227 1400 

Туркм. РСР — усього 68 199 1032 
в т. ч. туркм. мовою 55 147 820 

Ест. РСР — усього 44 253 1205 
в т. ч. ест. мовою 31 208 1021 

конкретні шляхи підвищення ролі 
науки у розв’язанні осн. завдань 
с. г. — забезпечення дальшого 
зростання виробництва зерна та 
ін. продукції, створення зон гаран¬ 
тованого врожаю, всебічного підви¬ 
щення ефективності землеробства і 
тваринництва, якості с.-г. продук¬ 
ції. Зусилля с.-г. науки в СРСР, 
поряд з розробкою теоретич. 
проблем, все більшою мірою зосе¬ 
реджуються на розв’язанні ключо¬ 
вих народногосп. питань у галузях 
агрономії, землеробства, меліора¬ 
ції, зрошення та осушення земель, 
боротьби з посухою та ін. На роз¬ 
в’язання завдань сільського гос¬ 
подарства, поставлених у Прсґ 
довольчій програмі СРСР на пе¬ 
ріод до 1990 року, спрямовує зу¬ 
силля А кадемія сільськогосподар¬ 
ських наук Всесоюзна, зокрема, на 
Україні — Південне відділення 
Всесоюзної академії сільськогоспо¬ 
дарських наук, мережа галузевих 
н.-д. інститутів — Землеробства 
український науково-дослідний 
інститут. Землеробства і тва¬ 
ринництва західних районів 
УРСР тшуково-дослідний інсти¬ 
тут, Всесоюзний н.-д. ін-т бавов¬ 
ництва, Всесоюзний н.-д. ін-т 
льону. Кукурудзи всесоюзний нау¬ 
ково-дослідний інститут. Селек¬ 
ції і насінництва пшенищ миро- 
нівський науково-дослідний інсти¬ 
тут, Селекційно-генетичний все¬ 
союзний науково-дослідний інсти¬ 
тут, Цукрових буряків всесоюз¬ 
ний науково-дослідний індтитут 
та ін. 
Проблеми механізації, електрифі¬ 
кації й автоматизації с.-г. вироб¬ 
ництва досліджують Всесоюзний 
н.-д. ін-т механізації сільського 
господарства. Механізації та 
електрифікації тваринництва 
південної зони СРСР централь¬ 
ний науково-дослідний і проектно- 
технологічний інститут. Механі¬ 
зації та електрифікації сільсько¬ 
го господарства український го¬ 
ловний науково-дослідний інсти¬ 
тут та ін. Значний внесок у роз¬ 
виток с.-г.наук роблять вищі навч. 
заклади. 
Сучас. наука становить важливу 
складову частину науково-техніч¬ 
ної революції, вона стала безпосе¬ 
редньою продуктивною силою сус¬ 
пільства. КПРС і Рад. д-ва приді¬ 
ляли і приділяють постійну увагу 
розвиткові науки, її всезростаючій 
ролі в комуністичйому будівницт¬ 
ві. Див. також Наука. 

^ В. І. Кузнецов 
(фізико-математичні 

науки, хімія, техніка). 

Наукові установи. В СРСР ство¬ 
рено розгалужену систему н.-д. 
установ. Загальносоюзним орга¬ 
ном, відповідальним за справу 
науково-тех. прогресу в країні й 
проведення єдиної наук, політики, 
є Держ. к-т СРСР по науці і техні¬ 
ці, при ньому діють наук, ради з 
найважливіших комплексних і між¬ 
галузевих наук.-тех. проблем, що 
координують н.-д. роботу в країні. 
Орг-цію досліджень з провідних 
напрямів природничих і суспіль¬ 
них наук покладено на Академію 
наук СРСР, при Президії АН 
СРСР, при її секціях і відділеннях 
працюють понад 200 рад з різних 
наук, проблем і напрямів розвит¬ 

ку науки. Значний обсяг фундамен¬ 
тальних досліджень виконують 
філіали АН СРСР. В тісному кон¬ 
такті з АН СРСР працюють: Ін¬ 
ститут марксизму-ленінізму при 
ЦК КПРС з філіалами ін-ту в 
союзних республіках. Академія 
суспільних наук при ЦК КПРС; 
галузеві академії — Академія ме¬ 
дичних наук СРСР, Академія 
педагогічних наук СРСР, Акаде¬ 
мія сільськогосподарських наук 
Всесоюзна імені В. І. Леніна, ін-ти, 
підпорядковані цим установам. 
Великі сили рад. учених сконцент¬ 
ровано в системі академій наук 
союзних республік (див. окремі 
статті). В 1981 20 академій країни 
об’єднували бл. 400 наук, установ; 
кількість наук, працівників ста¬ 
новила 1,4 млн. чол., або четверту 
частину всіх наук, працівників сві¬ 
ту (табл., с. 407). Понад 60% всіх 
наукових установ країни працює в 
системі міністерств і відомств. 
Завдання створення і впровад¬ 
ження нової техніки й технології 
успішно розв’язують науково-ви¬ 
робничі об’єднання. Великий внесок 
у рад. науку роблять установи ви¬ 
щої школи, в системі вузів краї¬ 
ни — понад 60 н.-д. ін-тів і кон¬ 
структорських бюро, численні ла¬ 
бораторії, сектори тощо. Див. та¬ 
кож ст. Наука, розділ Народна 
освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади в статтях про союз¬ 
ні республіки. Іл. див. на окремо¬ 
му аркуші, с. 384—385. 
Літ.: В. И. Ленин, КПСС о разви- 
тии науки. М., 1981; Ленин В. И. 
О литературе и искусстве. М.. 
1979; Об идеологической работе 
КПСС. Сборник документов. М., 
1977; Про дальше поліпшення іде¬ 
ологічної, політико-виховної роботи. 
Постанова ЦК КПРС від 26 квітня 
1979 року. К., 1979; Матеріали XXVI 
з’їзду КПРС. К., 1981; Матеріали 
XXVI з’їзду Компартії України. К.. 
1981; Организация науки в первьіе 
годн Советской власти (1917 — 1925). 
сборник документов. Л., 1968; 
Ленин и современная наука, кн. 1 — 
2. М., 1970; Горбунов Н. П. Вели- 
кие планьї развития науки и тех- 
ники. В кн.: В. И. Ленин во 
главе великого стройтельства. М., 
1960; Наука Союза ССР. М., 1972; 
Октябрь и наука (1917 — 1977). М., 
1977; Развитие техники в СССР (1917 — 
1977). М., 1978; Советская наука на 
новом рубеже. М., 1981; Наука и чело- 
вечество, 1982. М., 1982; Наука се- 
годня. Справочник лектора, в. 1 — 
9. М., 1973—81; Трапезников С. П. 
Общественньїе науки — могучий идей- 
ньій потенциал коммунизма. М., 1974; 
Федосеев П. Н. Марксизм в XX веке. 
М., 1977; Советский Союз. Политико- 
зкономическнй справочник. М., 1978; 
Беляев Е. А., Пьішкова Н. С. Форми- 
рование н развитие сети научньгх 
учреждений СССР. М., 1979; Понома- 
рев Б. Н. Живое и действенное уче- 
ние марксизма-ленинизма. М., 1981; 
Сиволгин В. Е. Политическая зконо- 
мия. История зкономической МЬІСЛИ. 

Аннотированньїй указатель отечест- 
венньїх библиографических пособий, 
изданньїх в 1812—1972 гг. М., 1974; 
Зймонтова Р. Г. История исторической 
науки в СССР. Советский период. 
Октябрь 1917 —1967 г. Библиография. 
М., 1980; Будилова Е. А. Философ- 
ские проблеми советской психологии. 
М., 1972; История естествознания в 
России, т. 1—3. М., 1957—62; Раз¬ 
витие биологип в СССР. М., 1976; 
История биологии с начала XX века до 
наших дней. Л., 1975; Тимаков В. Д. 
ЗО лет Академии медицинских наук 
СССР. «Вестник АМН СССР>, 1975, 
№ 11; Заблудовский П. Е. [та ін.]. 
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История медицини. М., 1981; Общест- 
венньгй перспективний план внедре- 
ния важнейших достижений меди- 
цинской науки в практику здравоох- 
ранения на 1981 — 1985 гг. М., 1981; 
Чикин С. Я. Развитие здравоохране- 
ния в 11 пятилетке. М., 1981; Теорія 
літератури. К., 1975; Соціалістичний 
спосіб життя і література. К., 1977; 
Теоретичні проблеми радянського мис¬ 
тецтвознавства. К., 1977; История со- 
ветского язикознания. М., 1981; Ле- 
нинизм и теоретические проблеми 
язьїкознания. М., 1970; Мова і про¬ 
цеси суспільного розвитку. К., 1980; 
Язики народов СССР, т. 1 — 5. М., 
1966—68; Зкран и идеологическая 
борьба. М., 1976; Советский театр. 
Документи и материалн, т. 1—3. Л., 
1972-75. 

XVI. Преса. 
Преса в СРСР є могутнім ідеоло¬ 
гічним знаряддям Комуністичної 
партії і Радянської держави у 
справі залучення трудящих мас 
до будівництва комуністичного сус¬ 
пільства. Ленінські принципи пре¬ 
си нового типу — її партійність, на¬ 
родність, масовість, правдивість, 
класовий підхід до висвітлення 
проблем і явищ життя, закладені 
більшовицькою пресою ще до Ве¬ 
ликої Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ції, стали основоположними в усій 
партійно-радянській пресі. 
Основи радянського книго¬ 
друкування було закладено 
в підписаному В. І. Леніним Декре- 

' ті ЦВК про Держ. видавництво, 
прийнятому 29 грудня 1917 (11 січ¬ 
ня 1918). В 1918 було створено 
парт. вид-во<Коммунист>> (у Моск¬ 
ві). В тому ж році за ініціативою 
Максима Горького створено вид-во 
<«Всемирная литература» (у Пет¬ 
рограді). В СРСР склалася систе¬ 
ма великих спеціалізованих книж¬ 
кових, книжково-журнальних, га¬ 
зетно-журнальних, газетних вид-в. 
Існують вид-ва центральні, рес¬ 
публіканські, авт. республік, кра¬ 
їв і областей, відомчі та ін.; діють 
редакційно-видавничі відділи в 
н.-д. установах, великих б-ках, ву¬ 
зах тощо. Серед центральних вид-в 
найбільші: <Политиздат>-, <Прав- 
да>>, <Наука>>, <Художественная 
литература>>, < Советский писа- 
тель», <Просвещение», <Вьісщая 
школам, <Детская литература>>, 
< Молодая гвардия>, <Советская 
знциклопедия>, чРусский язьік^, 
<Искусство>>, < Медицина >, <Ко- 
лос>>, <Прогресс>>, <Мир>>. 
У 1981 в Рад. Союзі було видано 
83 007 книг і брощур (69 мовами 
народів СРСР і 54 мовами народів 
зарубіжних країн) заг. тиражем 
1898,7 млн. прим, (про випуск 
книг і брошур по союзних респуб¬ 
ліках див. табл.). Одне з осн. місць 
у випуску книжкової продукції по¬ 
сідає політична й соціально-еконо¬ 
мічна л-ра. За 1917—81 в СРСР 
здійснено 3408 видань творів К. 
Маркса і Ф. Енгельса загальним 
тиражем 127 449 тис. прим., з них 
рос. мовою — 1045 видань тиражем 
97 817 тис. прим., 48 ін. мовами 
народів СРСР — 1204 видання ти¬ 
ражем 12 024 тис. прим., 43 мова¬ 
ми народів зарубіжних країн — 
1159 видань тиражем 17 608 тис. 
прим. (див. Видання творів К. 
Маркса і Ф, Енгельса). На 1.1 
1982 в Рад. Союзі починаючи з 
1918 здійснено 15 081 видання тво¬ 
рів В. І. Леніна заг. тиражем 
576 297 тис. прим., з них рос. мо¬ 

вою — 3520 видань тиражем 
436 606 тис. прим., 65 ін. мова¬ 
ми народів СРСР — 6759 видань 
тиражем 78 217 тис. прим., 53 
мовами народів зарубіжних країн 
— 4802 видання тиражем 61 474 
тис. прим. (див. Видання творів 
В. /. Леніна). 
Великими тиражами друкується 
н.-д., наук.-інформ., наук.-попу¬ 
лярна л-ра з усіх галузей знань. 
Значна увага приділяється видан¬ 
ню навчальної літератури. Ве¬ 
ликими тиражами виходить ху¬ 
дожня, зокрема дитяча літера¬ 
тура. В 1977 в СРСР закінчено 
видання унікальної 200-томної 
<Бібліотеки всесвітньої літерату¬ 
ри >>. СРСР займає перше місце 
в світі за випуском худож. л-ри, 
перекладеної з іноземних мов. У 
післявоєн. час широко розгорнуло¬ 
ся видання енциклопедичної л-ри 
(див. ^оветская знциклопе- 
дия>у Республіканські радянські 
енциклопедії). Див. також Книго- 
друкування^ т. 5. 
Провідне місце серед журна- 
л і в посідають партійні видання: 
журнали ЦК КПРС <Коммунист>, 
<Партийная жизнь>, <Полити- 
ческое самообразование>. В кож¬ 
ній республіці також видаються 
партійні журнали. Творчі організа¬ 
ції СРСР і союзних республік ви¬ 
дають масові громад.-політ., мисте¬ 
цькі журнали (див., зокрема. Лі¬ 
тературні журнали, Мистецтво¬ 
знавчі журнали в УРСР). При АН 
СРСР і академіях союзних рес¬ 
публік, центр, і респ. міністерствах 
і відомствах виходять спеціалізо¬ 
вані реферативні журнали, при- 
родничонаукові, історичні жур¬ 
нали, матем., мед. (див., зокрема. 
Медичні журнали на Україні), 
пром.-тех., сільськогосподарські 
та ін. наукові журн. видання (див. 
також статті про академії наук, 
про окремі галузі наук). У 1981 
в СРСР виходило 5195 журналів 
та ін. періодичних видань (46 мо¬ 
вами народів СРСР і 23 мовами 
народів зарубіжних країн) річним 
тиражем 3116,0 млн. прим. (див. 
табл., а також статті Журналісти¬ 
ка, Журнал). 
В СРСР склалися такі групи 
газет: всесоюзні загальнополіт.; 
всесоюзні спеціалізовані; місцеві 
загальнополіт. і спеціалізовані 
республіканські, крайові, обласні, 
окружні, авт. республік і облас¬ 
тей; міські, районні, низові (багато¬ 
тиражні), колгоспні. Авангард рад. 
преси — орган ЦК КПРС газета 
<Правда>, заснована В. І. Леніним 
1912. Мільйонними тиражами ви¬ 
ходять також центральні газети: 
<Известия>, <Труд>, <Комсомоль- 
ская правда>, чСельская жизнь», 
^Красная звезда>, <Литератур- 
ная газета>, <Учительская газе¬ 
та», <Пионерская правдам. В 1981 
в СРСР виходило 8172 газети 
річним тиражем 40683 млн. прим. 
Із заг. кількості газет — 31 все¬ 
союзна; 160 республіканських; 329 
крайових, обласних та окружних; 
97 газет авт. республік і областей; 
710 міських, 3004 районні, 3231 
низова, 610 колгоспних та ін. В 
кожній союзній, авт. республіці 
та області газети виходять мовою 
корінної національності, рос. мо; 
вою і мовами ін. народностей, які 
живуть на цій території. Про ви¬ 

пуск газет по союзних республіках 
див. табл.; див. також ст. Газета, 
розділ Преса, радіомовлення, теле¬ 
бачення в статтях про союзні рес¬ 
публіки; розділ Культура в стат¬ 
тях про авт. республіки, округи та 
області. в. В. Полковенко. 

XVII. Радіомовлення і телеба¬ 
чення. 

Перші радянські радіотелеграфні 
передачі про найважливіші події 
в країні відбулися в листопаді 
1917, перші радіомовні прозвуча¬ 
ли 1919 з радіолабораторії в Ниж¬ 
ньому Новгороді (тепер м. Горь- 
кий), 1920 — з дослідних радіо¬ 
станцій Москви, Казані та ін. 
міст. З 1924 в СРСР почалося 
регулярне радіомовлення. В 1925— 
27 стали до ладу радіостанції в 
Мінську, Баку, Харкові, Ташкен- 
ті, Ленінграді, Києві, Тбілісі. В 
1931 утворено Всесоюзний комітет 
по радіомовленню, 1932— 12 місц. 
радіокомітетів у республіках і об¬ 
ластях. У 30-х рр. радіомовлення 
відіграло значну роль у пропаганді 
передових методів праці (стаханов- 
ського руху та ін.), в організації 
соціалістичного змагання, в патрі¬ 
отичному вихованні населення. 
Бойову роль агітатора, пропаган 
диста, організатора виконувало ра¬ 
діомовлення в роки Великої Віт- 
чизн. війни. Своєрідний радіо- 
літопис героїчного подвигу народу 
був створений тисячами радіозве- 
день Радінформбюро, повідомлень 
з фронту, оперативними випуска- 

Випуск журналів та інших періодичних видань по союзних 
республіках (1981) 

Кількість 
журналів 
та інших 
періодич¬ 
них ви¬ 
дань 

Річний 
тираж, 
млн. 
прим. 

Разовий 
тираж, 
тис. 
прим. 

СРСР — усього 5195 3116,0 194 645 
РРФСР — усього 3 909 2365,0 156 232 
в т. ч. рос. мовою 3643 2281,4 150 230 

УРСР — усього 204 215,0 11469 
в т. ч. укр. мовою 102 196,9 10073 

БРСР — усього 108 38,3 2521 
в т. ч. білорус, мовою ЗО 30,5 1867 

Узб. РСР — усього 83 132,3 6361 
в т. ч. узб. мовою 35 92,9 4917 

Каз. РСР — усього 110 52,2 3215 
в т. ч. казах, мовою 29 22,4 1720 

Груз. РСР — усього 79 28,7 1634 
в т. ч. груз. мовою 65 28,1 1577 

Аз. РСР — усього 88 33,7 1650 
в т. ч. азерб. мовою 50 33,0 1588 

Лит. РСР — усього 126 44,4 2888 
в т. ч. лит. мовою 99 41,6 2689 
Молд. РСР — усього 44 35,8 1240 

в т. ч. молд. мовою 16 16,9 799 
Лате. РСР — усього 106 55,3 2540 
в т. ч. латис. мовою 49 47,6 2041 

Кирг. РСР — усього 38 34,4 1138 
в т. ч. кирг. мовою 16 9,3 613 

Тадж. РСР — усього 69 20,3 757 
в т. ч. тадж. мовою 15 11,6 543 

Вірм. РСР — усього 91 22,4 1000 
в т. ч. вірм. мовою 53 19,6 900 

Туркм. РСР — усього 31 10,8 563 

в т. ч. туркм. мовою 14 10,5 531 

Ест. РСР — усього 109 27,4 1437 

в т. ч. ест. мовою 74 20,8 1005 
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Випуск книг і брошур 
по союзних 
республіках (1981) 

СРСР 83 007 1898,7 

РРФСР 51 963 1514,9 
УРСР 8450 152,7 

БРСР 3189 41,3 
Узб. РСР 2293 39,0 
Каз. РСР 234 9 27,4 

Груз. РСР 1948 14,4 
Аз. РСР 1265 12,7 
Лит. РСР 2037 17,6 

Молд. РСР 1528 15,1 
Лате. РСР 2298 15,8 
Кирг. РСР 1130 9,6 
Тадж. РСР 733 5.7 

Вірм. РСР 1017 9,9 
Туркм.РСР 701 5,9 
Ест. РСР 2106 16,7 

Кількість театрів по 
союзних республіках 
(1981) 

СРСР 611 
РРФСР 327 
УРСР 87 
БРСР 16 
Узб. РСР 28 
Каз. РСР 31 
Груз. РСР 31 
Аз. РСР 14 
Лит. РСР 11 
Молд. РСР 7 
Лате. РСР 10 
Кирг. РСР 7 
Тадж. РСР 12 
Вірм. РСР 14 
Туркм. РСР 7 
Ест. РСР 9 

ми -«Останніх вістей»-, публіцис¬ 
тичними радіопромовами, звуко¬ 
вими листами. Постійно велися пе¬ 
редачі для партизанів і населення 
тимчасово окупованих територій, 
у т. ч. укр. радіостанцією імені 
Т. Г. Шевченка та радіостанцією 

-«Дніпро»-. Напередодні Дня Пере¬ 
моги, 7.У 1945, за постановою 
Раднаркому вперше було відзна¬ 
чено День радіо. З 1.x 1960 Все¬ 
союзне радіо почало цілодобове 
мовлення. В 1962 з'явилась ін- 
форм.-муз. програма <Маяк», роз¬ 
вивається молодіжне мовлення — 
радіостанція -«Юность»- (з 1952), 
радіожурнал -«Ровесники»- (з 1963). 
Одночасно поліпшувалась опера¬ 
тивність, актуальність і спрямова¬ 
ність мовлення в республіканських 
радіокомітетах. Помітним яви¬ 
щем в радіоефірі стали цикли 
документально-публіцистичних ра¬ 
діофільмів до визначних дат істо¬ 
рії країни, про героїзм у ратних і 
трудових подвигах, про дружбу 
народів, про соціалістичний спосіб 
життя. Першу програму Всесою^ 
ного радіо може слухати вся краї¬ 
на. Всесоюзне радіо щодоби пере¬ 
дає 9 програм заг. обсягом 179,4 
год. У 1967 прийом радіопрограм 
забезпечували 38 млн. приймачів 
і 37 млн. радіоточок, 1982 в розпо¬ 
рядженні радіослухачів — 70 млн. 
радіоприймачів і 74 млн. радіото¬ 
чок. Розгалужене радіомовлення в 
республіках, краях, областях, міс¬ 
тах, районах; працюють радіоре- 
дакції на великих підприємствах 
і будовах, заводах, фабриках, у 
колгоспах і радгоспах. Широко 
розвинуте проводове мовлення, 
заг. довжина ліній сягає 2 млн. 
км. Центр, радіомовлення на за¬ 
рубіжні країни (Московське радіо) 
та іномовлення з союзних респуб¬ 
лік ведуть передачі 77 мовами на¬ 
родів світу заг. обсягом 260 год. 
на добу. Центр, радіомовлення на 
зарубіжні країни розпочато з 1929. 
Телебачення в СРСР почалося 1931 
з малокадрового механічного. В 
1938 почало впроваджуватися елек¬ 
тронне. Перша післявоєнна пере¬ 
дача відбулася 7.У 1945. В 1947 по¬ 
чав регулярно діяти Ленінгр. теле¬ 
центр. Б 1951 почала діяти Центр, 
студія телебачення. Київська те¬ 
лестудія, в столицях ін. союзних 
республік телестудії відкрилися 
1952. В СРСР здійснено перші кос¬ 
мічні телепередачі (1962). З 1967 
почалося регулярне кольорове те¬ 
лебачення. Центр. телебачення 
здійснюється по 8 програмах, у 
т. ч. по двох загальносоюзних. З 
відкриттям 2-ї загальносоюзної 
телепрограми (1982) зросла мож¬ 
ливість трансляції на широку 
аудиторію кращих передач місц. 
телестудій. Програми Центр, і місц. 
телебачення мають можливість ди¬ 
витися майже 88% населення. Ме¬ 
режа розподілу телевізійних про¬ 
грам складається з 100 тис. км 
радіорелейних і кабельних ліній 
зв'язку, більш як З тис. передава¬ 
чів, 86 наземних станцій системи 
-«Орбіта»-, близько 1 тис. приймаль¬ 
них станцій -«Москва»-. На початок 
1982 в країні налічувалося 120 
програмних телецентрів, що да¬ 
ють середньодобовий обсяг телеві¬ 
зійного мовлення понад З тис. год. 
Телепередачі ведуться в усіх союз¬ 
них і авт. республіках, краях 

і областях 40 мовами народів 
СРСР. Згідно з рішеннями XXVI 
з'їзду КПРС передбачено дальший 
розвиток кольорового телебачення і 
стереофонічного радіомовлення, 
ширше використання штучних су¬ 
путників Землі для орг-ції багато¬ 
програмного теле- і радіомовлення. 
В усіх телевізійних і радіопрогра¬ 
мах відтворюється багатогранність 
рад. життя, ставляться акту¬ 
альні проблеми екон. стратегії пар¬ 
тії, корінні питання соціального 
і культур, розвитку, боротьби за 
мир і міжнар. співробітництво, 
розвінчується бурж. ідеологія, ут¬ 
верджуються ідеали комунізму. 
Інформ. телепрограма -«Чао, що 
здобула загальносоюзне визнан¬ 
ня, концентрує у повідомленнях і 
сюжетах найголовніші події дня. 
Випуски -«Останніх вістей»- транс¬ 
люються по всіх осн. радіопрогра¬ 
мах, оперативно інформуючи слу¬ 
хачів про те, що відбувається в кра¬ 
їні, у світі. У телециклах <Ленін¬ 
ського університету мільйонів»- по¬ 
рушуються питання соціалістич¬ 
ного змагання, аналізуються кон¬ 
кретні проблеми нар. господарства. 
Здобули популярність передачі на 
міжнар. теми, для молоді і дітей. 
Телебачення і радіо активно поши¬ 
рюють наук, знання. Залученню 
мільйонів людей до худож. над¬ 
бань, до виховання естетичних сма¬ 
ків служать літ.-драматичні і му¬ 
зичні передачі, художні телефіль¬ 
ми. Центр, телебачення і всесоюз¬ 
не радіо широко і оперативно висві¬ 
тлюють найголовніші спорт, події. 
Керівництво і координацію діяль¬ 
ністю радіомовлення і телебачен¬ 
ня здійснює Держ. комітет СРСР 
по телебаченню і радіомовленню 
(Держтелерадіо СРСЗР), до складу 
якого входять Центр, телебачення. 
Центр, внутрісоюзне радіомовлен¬ 
ня (Всесоюзне радіо) і Центр, ра¬ 
діомовлення на зарубіжні країни. 
Держтелерадіо СРСР співробітни¬ 
чає з 141 телевізійною і 119 радіо- 
організаціями 121 країни. З 71 
країною укладено довгострокові 
договори. Держтелерадіо СРСР — 
член Міжнародної організації 
радіомовлення і телебачення 
(ОІРТ). в. П. Олійник. 

XVIII. Культурно-освітні 
заклади. 

В дореволюційній Росії існувала 
незначна кількість культурно-осв. 
закладів, більшість з яких утриму¬ 
валась коштом благодійних т-в, 
приватних осіб. З кін. 18 — поч. 
19 ст. відкривалися різні клуби 
для привілейованих верств (у Мо¬ 
скві, Петербурзі, губернських і 
повітових містах). В 80 — 90-х рр. 
19 ст. виникли перші народні 
будинки. Перші робітн. клуби — 
центри політ, об'єднання і само¬ 
освіти пролетаріату почали від¬ 
криватися в період революції 
1905—07. З наступом реакції во¬ 
ни були закриті. Легально існували 
тільки народні будинки, яких на 
поч. 1917 налічувалося 237, з них 
94 — у сільс. місцевості. За роки 
Рад. влади в СРСР здійснено куль¬ 
турну революцію, всім громадянам 
відкрито широкий доступ до всіх 
благ культури і освіти незалежно 
від національності, соціального 
стану, професії, статі. Створено 

широку мережу культурно-осв. 
установ, що стали осередками 
культури, масово-політ. роботи і 
розвитку нар. худож. творчості. 
Набули поширення будинки і па¬ 
лаци культури, клубні заклади, 
парки культури і відпочинку, біб¬ 
ліотеки, музеї, кінотеатри, пла¬ 
нетарії тощо. В 50-х рр. пошири¬ 
лися нові форми культурно-освіт¬ 
ньої роботи — нар. університети, 
нар. театри, любительські кіносту¬ 
дії. Клубні заклади в СРСР за 
відомчою належністю діляться на 
державні, профспілкові, колгосп¬ 
ні, відомчі. На кін. 1981 в СРСР 
було 138,5 тис. клубних закладів, 
у т. ч. 118,8 тис.— у сільс. місце¬ 
вості (таблЛ. Одним з осн. 
напрямів роооти клубів є розви¬ 
ток нар. творчості, розширення 
форм і жанрів худож. самодіяль¬ 
ності, підвищення ідейно-худож. 
рівня репертуару і виконавської 
майстерності. В клубних закладах 
М-ва культури СРСР і профспі¬ 
лок на кін. 1981 налічувалася 
741 тис. колективів худож. само¬ 
діяльності (12,8 млн. учасників). 
У 1928 в Москві відкрито Цент¬ 
ральний парк культури і відпо¬ 
чинку ім. М. Горького (перший 
заклад такого типу в країні). На 
1981 в СР(ІР було понад 1200 
парків культури і відпочинку, 
що виконують функції культурно- 
осв. закладів. Вони проводять ве¬ 
лику ідейно-виховну роботу і 
мають широку популярність се¬ 
ред трудящих. 
Першою б-кою на тер. СРСР вва¬ 
жається сховище рукописів у Хо- 
резмі (З ст. до н. е.). Приблизно з 
9 ст. створювалися б-ки при мона¬ 
стирях, де збирали, переписували 
і зберігали реліг. книги. Першою 
на Русі була Бібліотека Софійсь¬ 
кого собору (1037). У 1570 почала 
діяти б-ка у Вільнюсі, з 1661 — при 
Львів, ун-ті, з 1755 — при Моск. 
ун-ті. На поч. 18 ст. виникли б-ки 
світської і наук, л-ри (1714 — най¬ 
старіша наук, б-ка, тепер Бібліо¬ 
тека АН СРСР). В кін. 18 ст. 
з’явилися перші публічні платні 
б-ки. В 19 ст. відкрилися публічні 
б-ки в Петербурзі (1814 — най¬ 
більша в дореволюц. Росії, тепер 
Бібліотека публічна імені М. Є. 
Салтикова-Щедріна), Одесі (1829, 
тепер Бібліотека одеська нау¬ 
кова імені О. М. Горького), Моск¬ 
ві (1862 — б-ка Рум'янцевського 
музею, тепер Бібліотека СРСР 
імені В. 1. Леніна), Києві (1866, 
тепер Бібліотека республіканська 
УРСР імені КПРС), Харкові 
(1886, тепер Бібліотека харків¬ 
ська наукова імені В. Г. Королен- 
ка). Зусиллями прогресивної гро¬ 
мадськості в 2-й пол. 19 ст. створю¬ 
валися губернські, повітові, мі¬ 
ські, формувалися університетські 
бібліотеки, у 70-х рр. 19 ст. 
виникли нелегальні робітн. 6-ки 
при -«Південноросійському союзі 
робітників», ^Північному союзі 
російських робітників» та петер¬ 
бурзькому ч Союзі боротьби за виз¬ 
волення робітничого класу». Кіль¬ 
кість б-к зросла в період револю¬ 
ції 1905—07. 
Після перемоги Великої Жовтне¬ 
вої соціалістичної революції біб¬ 
ліотечну справу поставлено на 
держ. основу. В країні діє ро^ 
галужена мережа масових, уні- 
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версальних, спец, і наук., дитячих 
і юнацьких б-к, які вирішують від¬ 
повідальні завдання в ідеологіч¬ 
ній, виробничій сферах сусп. жит¬ 
тя, ведуть велику роботу по фор¬ 
муванню марксистсько-ленінсько¬ 
го світогляду трудящих, по вихо¬ 
ванню їх в комуністичному дусі 
(див., зокрема, статті: Бібліотека 
всесоюзна іноземної літератури. 
Бібліотека медична центральна 
наукова. Бібліотека наукова педа¬ 
гогічна імені К. Д. Ушинського, 
Бібліотека науково-технічна пуб¬ 
лічна СРСР, Бібліотека патент¬ 
но-технічна всесоюзна, Бібліотека 
політехнічна центральна, Біблі¬ 
отека сільськогосподарська цент¬ 
ральна наукова ВАСГНІЛ, Біб¬ 
ліотека театральна центральна). 
Створено великі наукові б-ки 
при республіканських АН (див., 
зокрема. Бібліотека центральтш 
наукова АН УРСР). 
У 1913 в Росії було 13,9 тис. 
масових бібліотек з фондом бл. 
9 млн. одиниць зберігання. На 
кін. 1981 в СРСР діяло 132,8 
тис. масових бібліотек (фонд — 
1889,3 млн. одиниць зберігання), 
в т. ч. 96,5 тис. (фонд — 772,6 млн. 
одиниць зберігання) — у сільс. 
місцевості. Найважливішим досяг¬ 
ненням бібліотечного будівництва 
в СРСР є створення єдиної мережі 
6-к союзних республік (табл.). Ва¬ 
жливе значення для розвитку біб¬ 
ліотечної справи в країні має По¬ 
станова^ ЦК КПРС чПро підвишен- 
ня ролі бібліотек у комуністично¬ 
му вихованні трудяших і науково- 
технічному прогресі»- (1974). 
Велику роль у виховній роботі віді¬ 
грають музеї. Перші відомості про 
зберігання істор. і худож. коштов¬ 
ностей, зокрема в соборах і мо¬ 
настирях Київської Русі, належать 
до 11 ст. Початком музейної спра¬ 
ви в Росії слід вважати форму¬ 
вання зібрань Оружейноі палати 
в Москві в 15—17 ст. Інтенсивно 
музеї почали розвиватися в 2-й 
пол. 18 — на поч. 19 ст. Після 
перемоги Великого Жовтня почався 
новий етап музейного будівництва. 
На 1917 в Росії налічувалося 150 
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музеїв, більша частина яких розмі¬ 
щена в центральних районах Росії. 
За 1917—27 число музеїв досягло 
805 (відкрилися музеї у Вірменії, 
Азербайджані, Киргизії, Таджи¬ 
кистані, Туркменії, Казахстані, 
де до Великої Жовтн. соціалістич. 
революції не було жодного музею). 
На 1941 в СРСР діяв 991 держ. 
музей. Музеї в СРСР розрізняють 
за профілями: історико-революцій- 
ні та історичні, меморіальні, крає¬ 
знавчі , мистецтвознавчі, пр ирод- 
ничонаукові, галузеві та ін. 
(табл.). На кін. 1981 в СРСР діяло 
1599 музеїв. Найбільші з них: 
Центральний музей В. І. Леніна, 
Музей Революції СРСР, Цент¬ 
ральний музей Збройних Сил 
СРСР, Історичний музей, Треть- 
яковська галерея, Держ. музей 
образотворчих мистецтв ім. О. С. 
Пушкіна, Політехнічний музей, всі 
— в Москві; Ермітаж, Зоологічний 
музей. Центральний військово-мор¬ 
ський музей — в Ленінграді. В 
усіх союзних республіках створено 
філіали Музею В. І. Леніна, мисте¬ 
цтвознавчі музеї, картинні галереї, 
мережу краєзнавчих музеїв. В ба¬ 
гатьох республіках діють музеї 
під відкритим небом, зокрема в 
УРСР, Латв. РСР, Кар. АРСР 
та ін. (про кількість музеїв у 
союзних республіках див. табл.). 
В бО-х рр. почалася широка 
організація народних музеїв на 
громад, засадах. Особливе місце 
в пропаганді виробничого досвіду 
і наук, знань посідає Виставка 
досягнень народного господарства 
СРСР (див. також Виставка до¬ 
сягнень народного господарства 
УРСР). 
На кін. 1981 в СРСР функціо¬ 
нувало 611 державних театрів, 
у т. ч. 178 дитячих і юного гляда¬ 
ча (табл.; див. розділи Музика, 
Театр). У тісній співдружності з 
культурно-осв. закладами працю¬ 
ють Всесоюзне та республіканські 
т-ва ^Знання>. Значну культурно- 
осв. роботу проводять профспіл¬ 
ки, комсомол, бюро пропаганди 
творчих спілок; респ. т-ва: хорове, 
любителів книги, охорони природи, 
охорони пам’яток історії та куль¬ 
тури. За роки Рад. влади в СРСР 
значно розвинулася кіномережа. 
На кін. 1981 в СРСР було 151,4 
тис. кіноустановок, у т. ч. 142,2 
тис. стаціонарних, із заг. кілько¬ 
сті кіноустановок 123,9 тис. — у 
сільс. місцевості (табл.). 

І. М. Солдатенко. 

XIX. Література. 

Багатонаціональна і багатомовна 
радянська література сформува¬ 
лася після Великої Жовтневої со¬ 
ціалістичної революції на основі 
єдиного творчого методу — соціалі¬ 
стичного реалізму. Це л-ра ново¬ 
го типу: соціалістична за змістом, 
багата нац. формами, інтернаціо¬ 
налістська за духом і спрямуван¬ 
ням. Нині радянська література 
твориться майже 80 мовами. 
До Жовтневої революції більшість 
народностей царської Росії не мала 
своєї писемності. До найдавні¬ 
ших належать писемність і л-ра 
народів Закавказзя і Середньої 
Азії. На поч. 5 ст. вірменський 
учений-просвітитель Месроп Маш- 
тоц склав вірменський алфавіт, у 
5 — на поч. 6 ст. історіограф 

Мовсес Хоренаці, використавши 
пам’ятки народної творчості, напи¬ 
сав -«Історію Вірменії>•. Етапними 
у розвитку вірменської ЛІТЄ|МІТу- 

ри стали героїчний епос <Давид 
Сасунський»- (7—10 ст.), твори 
Г. Нарекаці (10 ст.), Н. Кучака 
(16 ст.), ашуга Саят-Нова (18 ст.). 
У 5—6 ст. створюються перші літе¬ 
ратурні пам'ятки Грузії (житія 
-«святих»-, зокрема «Мучеництво 
Шушаніки»- Я. Цуртавелі, пізніше 
«Аміран-Дареджаніані»- та «Віс- 
раміані»-). Вершиною грузинської 
давньої поезії стала поема Ш. Ру- 
ставелі «Витязь у тигровій шкурі» 
(12 ст.). Наступний розвиток груз. 
л-ри пов'язаний з іменами Тейму- 
раза І, Арчила II, Вахтанга VI 
(17 ст.), С. С. Орбеліані, Д. Гу- 
рамішвілі, Бесікі (18 ст.). На епо¬ 
хи Середньовіччя й Відродження 
припадає творчість класиків тадж. 
і перс, л-р Рудакі, Фірдоусі, 
Сааді, Гафіза, азерб. поетів Ні- 
замі Гянджеві (12 ст.), Несі- 
мі (15 ст.), Фізулі (16 ст.), 
Відаді, Вагіфа (18 ст.). Вели¬ 
ку роль у розвитку л-ри Серед¬ 
ньої Азії відіграли твори узб. пое¬ 
та А. Навої (15 ст.), туркм. пое¬ 
та Махтумкулі (18 ст.). Значними 
явищами художньої культури ста¬ 
ли ест. народний епос «Калевіпо- 
ег»- (13 ст.), латис. «Лачплесіс», 
твори лит. поета К. Донелайтіса 
(18 ст.). Одна з найдавніших — 
л-ра Київської Русі, яка є спіль¬ 
ним джерелом трьох братніх сх.- 
слов'янських л-р — російської, 
української, білоруської. Різнома¬ 
нітні її джерела і форми: від фоль¬ 
клору, літописів, проповідницької 
й агіографічної л-р, що відбивали 
історичне буття Київ. Русі, до мі¬ 
фів та перекладної л-ри — житій, 
апокрифів, що йшли з Греції, Ві¬ 
зантії, Болгарії, країн Сходу. 
Найвище досягнення л-ри цього 
періоду — «Слово о полку Ігоре¬ 
вім^ (12 ст.). Дальший розвиток 
л-ри на сх.-слов’ян, землях був 
загальмований руйнівними навала¬ 
ми орд Батия, тур., нім. та ін. 
завойовників. У процесі форму¬ 
вання народностей відбувалося 
становлення рос., укр. і білорус, 
літератур. 
У 17 ст. в Росії з’явилися перші 
записи билинного епосу (див. Би¬ 
лини), розвивалися побутові по¬ 
вісті, виникли світський театр, 
шкільна поезія. У 18 ст. розквіт¬ 
нув класицизм (М. Ломоносов, 
Г. Державін), зародився сенти¬ 
менталізм (М. Карамзін). З са¬ 
тиричними творами виступали А. 
Кантемір, Д. Фонвізін, І. Крилов. 
Волелюбним, народно-визвольним 
пафосом пройняті твори О. Ра- 
дищева. Особливого розвитку до¬ 
сягла рос. романтична та реалі¬ 
стична література у 19 ст. (тво¬ 
ри О. Грибоєдова, О. Пушкіна, 
М. Гоголя, М. Лєрмонтова, М. 
Некрасова, І. Тургенєва, М. Сал- 
тикова-Щедріна, Ф. Достоєвсько- 
го, О. Островського, Л. Толстого, 
А. Цехова, В. Бєлінського, М. 
Добролюбова, О. Герцена, М. Чер- 
нишевського, Д. Писарєва). На 
поч. 20 ст. творчість М. Горького 
знаменувала зародження в світо¬ 
вій л-рі нової естетичної системи — 
соціалістичного реалізму. В укр. 
л-рі з часу феодалізму розвивають¬ 
ся нар. думи, істор. ПІСНІ, ін. фор- 

СРСР 

Кількість музеїв по 
союзних республіках 
(1981) 

СРСР 
РРФСР 
УРСР 
БРСР 
Узб. РСР 
Каз. РСР 
Груз. РСР 
Аз. РСР 
Лит. РСР 
Молд. РСР 
Латв. РСР 
Кирг. РСР 
Тадж. РСР 
Вірм. РСР 
Туркм. РСР 
Ест. РСР 

1599 

769 
168 

72 

35 

55 

106 

78 

39 
56 

68 

13 

15 

46 

15 
64 

Клубні заклади по 
союзних республіках 
(тис., на кінець і9М; 

СРСР 138,5 

РРФСР 77,6 

УРСР 26,2 

БРСР 6,3 

Узб. РСР 4,1 
Каз. РСР 8,9 
Груз. РСР 2,6 

Аз. РСР 3,3 

Лит. РСР 1,3 
Молд. РСР 1,9 

Латв. РСР 1,0 

Кирг. РСР 1,2 

Тадж. РСР 1,3 

Вірм. РСР 1,2 

Туркм. РСР 1.1 
Ест. РСР 0,5 
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СРСР 

Кількість 
кіноустановок з 
платним показом по 
союзних республіках 

1940 1981 

СРСР 28,0 151.4 

РРФСР 17,6 86,3 

УРСР 5,8 27,8 

БРСР 0,8 7,1 

Узб. РСР 0.6 5,5 

Каз. РСР 1.3 10,8 

Груз. РСР 0,4 2,1 

Аз. РСР 0,4 2,3 

Лит. РСР 0,06 1.4 

Молд. РСР 0.1 1,9 

Латв. РСР 0,08 1,1 
Кирг. РСР 0,2 1.2 

Тадж. РСР 0,1 1,2 

Вірм. РСР 0.2 0.8 

Туркм. РСР 0,3 1,3 

Ест. РСР 0.06 0.6 

ми фольклору, полемічна літера¬ 
тура, шкільна драма, синтетична 
форма історіографії й л-ри — літо¬ 
писи. В 16—17 ст. розвивалися 
віршові (К. Сакович. Климентій 
Зиновіїв син, І. Величковський) 
та драматичні (Я. Гаватович) 
жанри, ораторська проза (Л. Бара- 
нович, І. Галятовський, А. Радиви- 
ловський). Вершинним здобут¬ 
ком давньої укр. літератури була 
творчість І. Вишенського, Ф. Про- 
коповича і особливо Г. Сковороди. 
В кін. 18 — на поч. 19 ст. розвива¬ 
ється реалістичний напрям, пов’я¬ 
заний з творчістю І. Котляревсько¬ 
го, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гу- 
лака-Артемовського, Є. Гребінки. 
Родоначальником нової, революцій¬ 
но-демократичної літератури стає 
Т. Шевченко. На засадах критично¬ 
го реалізму й народності, утверд¬ 
жених Т. Шевченком, розвивалася 
творчість Марка Вовчка, А. Свид- 
ницького, Ю. Федьковича, І. Не- 
чуя-Левицького, Панаса Мирного, 
І. Карпенка-Карого, В. Стефани- 
ка, О. Кобилянської, Леся Марто- 
вича, Марка Черемшини, А. Тес- 
ленка. В умовах піднесення про- 
лет. руху риси соціалістичного ре¬ 
алізму виявилися у творчості 
П. Грабовського, І. Франка, Лесі 
Українки, М. Коцюбинського, С. 
Васильченка. Перші твори білорус, 
літератури з’явилися в 13—14 
ст. Видатним представником біло¬ 
рус. культури 1-ї пол. 16 ст. був 
першодрукар Г. Скорина, у 16— 
17 ст. важливу роль відіграли тво¬ 
ри А. Філіпповича, Л. Карповича, 
С. Полоцького, в 19 ст.— представ¬ 
ників демократичного напряму В. 
Дуніна-Марцинкевича, Ф. Богу- 
шевича, на поч. 20 ст.— народних 
поетів Я. Купали, Я. Коласа та 
А. Цьотки, М. Богдановича, 3. 
Бядулі, Ц. Гартного. В 19 — на 
поч. 20 ст. у деяких народів, зокре¬ 
ма Кавказу, Сибіру, Поволжя, 
Середньої Азії, ще не розвинулася 
писемність і л-ра представлена гол. 
чин. усною народною поетичною 
творчістю; в л-рах ін. народів з’я¬ 
вилися перші визначні пись¬ 
менники — Махмуд з Кохаб-Росо 
в аварській, К. Мечієв у балкар¬ 
ській, М. Гафурі в башкирській 
і татарській, Ірчі Казак в куми¬ 
цькій, Батирай Омаров у даргин¬ 
ській, Б. Пачев у кабардинській, 
Етім Емін у лезгинській, І. 
Алтинсарін, Абай Кунанбаєв у ка¬ 
захській, К. Хетагуров у осетинсь¬ 
кій, Ахмад Доніш, С. Айні в тад¬ 
жицькій л-рах. Високого ступеня 
реалізму й демократизму досягла 
творчість К. Закіра, М. Ф. Ахун- 
дова, Дж. Мамедкулізаде, А. Сабі- 
ра, Н. Наріманова — в азерб.,Х. 
Абовяна, О. Туманяна, А. Ісаа- 
кяна — у вірм., Н. Бараташві- 
лі, І. Чавчавадзе, А. Церетелі, 
Важа Пшавели — в груз., Ф. Р. 
Крейцвальда, Е. Вільде, Л. Кой- 
дули, А. Таммсааре, Г. Пегель- 
мана, Ю. Лілієнбаха — в ест., 
А. Пумпура, братів Каудзітів, 
Р. Блауманіса—в латис., Ю. Же- 
майте, В. Міцкявічюса-Капсу ка¬ 
са — в лит., К. Насирі, М. Га¬ 
фурі, Г. Камала, Г. Ібрагімова — 
в тат., Мукімі, Фурката — в 
узб. л-рах. Твори Я. Райніса, 
А. Упіта, Я. Купали, Я. Коласа, 
І. Євдошвілі, Г. Тукая, А. Акопя- 
на, Ю. Яноніса відбивають про¬ 

никнення в свідомість народів 
соціалістичних ідей, ідеології 
пролетарського інтернаціоналізму. 
Зародження й становлення ра¬ 
дянської л-ри відбувалося під 
впливом Великої Жовтневої соціа- 
лістич. революції, в умовах гострої 
класової боротьби, соціальних і 
культурних перетворень в рад. су¬ 
спільстві, на шляху протиборства з 
бурж. естетикою модернізму й фор¬ 
мування принципів нового твор¬ 
чого методу соціалістичного реаліз¬ 
му. Рад. л-ра — ідейно-естетична 
єдність динамічно взаємодіючих 
нац. л-р. Її джерела — в революц. 
творчості робітничого класу, тру¬ 
дового селянства і демокр. інтелі¬ 
генції. Перші представники рос. 
л-ри нового типу — М. Горький, 
О. Серафимович, О. Блок, Д. 
Бєдний, В. Маяковський. Велику 
роль у розвитку радянської літе¬ 
ратури відіграли О. Фадєєв, М. 
Тихонов, Д. Фурманов, М. Шоло- 
хов, Вс. Іванов, Ф. Гладков, Л. 
Леонов, К. Федін, Л. Сейфуллі- 
на, у творах яких відображено 
шлях народів у революцію, фор¬ 
мування характерів героїв — бор¬ 
ців за ідеали ленінізму, братерство 
звільнених від капіталістич. раб¬ 
ства націй, зміни в бутті і свідо¬ 
мості, у взаємовідносинах людей, 
зумовлені здійсненням індустріа¬ 
лізації, колективізації, культурної 
революції. Складний, героїчний 
шлях народів до соціалізму, ве¬ 
личні образи творців нового світу 
змальовують усі нац. л-ри. Зок¬ 
рема, в укр. рад. л-рі письменники 
П. Тичина, В. Чумак, Сосюра, 
B. Еллан (Блакитний), Є. Григо- 
рук, І. Кулик, А. Головко, М. Ку¬ 
ліш, І. Микитенко, О. Довженко, 
П. Панч, Ю. Яновський, Остап 
Вишня, М. Ірчан, П. Козланюк, 
C. Тудор, Я. Галан, заперечуючи 
бурж.-націоналістичні теорії сусп. 
та культурно-естет. розвитку, мо¬ 
дерністські концепції людини, про¬ 
гресу, мистецтва, оспівують ^р- 
ців за революцію, утверджують іде¬ 
ал робітничо-сел. республіки, осо¬ 
бистість цілісного характеру, висо¬ 
кої духовності, оптимістичного сві¬ 
торозуміння. Відродження люди¬ 
ни, народів, культур у процесі ре¬ 
волюційних перетворень змальо¬ 
вують у своїх творах і письмен¬ 
ники інших літератур: білорус. — 
Я. Купала, Я. ІСолас, К. Крапива, 
вірм.— А. Акопян, Є. Чаренц, В. 
Терян, груз. —Г. Табідзе, М. Джа- 
вахішвілі, азерб.—Дж. Джабарли, 
С. Вургун, казах. — С. Торай- 
гиров, С. Сейфу ллін, тадж. — 
С. Айні, євр. — П. Маркіш, Д. 
Гофштейн, башк.— М. Гафурі, 
узб. — Хамза Хакімзаде Ніязі, 
кирг.— К. Баялінов, А. Током- 
баєв, співці та оповідачі — казах 
Джамбул Джабаєв, лезгин Су- 
лейман Стальський, туркмени 
Дурди Клич, Ата Саліх. 
На 1-му Всесоюзному з’їзді радян¬ 
ських письменників (1934) за 
участю делегатів 52 національнос¬ 
тей було завершено ідейну й орг. 
консолідацію сил і створено Спіл¬ 
ку письменників СРСР, сформу¬ 
льовано принципи єдиного творчо¬ 
го методу — соціалістичного реа¬ 
лізму. <...Різноплемінна, різно¬ 
мовна література всіх наших рес¬ 
публік виступає як єдине ціле 
перед лицем пролетаріату Країни 

Рад, перед лицем революційного 
пролетаріату всіх країн і перед 
лицем дружніх нам літераторів 
усього світу»- (Горький М. Твори, 
т. 16. К., 1955, с. 470). 
З серед. 30-х років рад. суспільст¬ 
во починає період розгорнутого 
будівництва соціалізму. Зміцню¬ 
ється єдність класів і націй, Кому- 
ністич. партії і народу, формується 
інтелігенція нового типу, зростає 
матеріальна й духовна культура. 
Російські письменники М. Шоло- 
хов, О. Малишкін, О. Твардовсь- 
кий, Л. Леонов, О. Толстой, М. 
Ісаковський, українські П. Тичина, 
В. Сосюра, О. Корнійчук, М. Ба¬ 
жай, М. Рильський, О. Копилен- 
ко, І. Ле, Л. Первомайський, біло¬ 
рус. Я. Купала, Я. Колас, П. Бров¬ 
ка, М. Линьков, К. Крапива, вірм. 
Д. Демірчян, С. Зорян, А. Ісаакян, 
Аразі, азерб. С. Вургун, С. Ру- 
стам, абхаз. Д. Гуліа, груз. Г. Та¬ 
бідзе, Г. Леонідзе, С. Чиковані, Л. 
Кіачелі, Ш. Дадіані, кирг. Дж. Бо- 
конбаєв, А. Токомбаєв, Т. Сидикбе- 
ков, казах. Г. Мусрепов, С. Мука- 
нов, даг. Г. Цадаса, башк. С. Ку- 
дашев, чувас. Я. Ухсай, осет. Ні¬ 
гер, адиг. Ц. Теучеж, кабард. 
А. Шогенцуков, удм. М. Петров, 
алт. П. Кучіяк зображують істотні 
зміни в сусп. відносинах, у психо¬ 
логії трудівників міста й села, 
утверджують колективістську ідео¬ 
логію, організуючу роль комуні¬ 
стів, ті грандіозні зрушення, зав¬ 
дяки яким на зміну нац. ворожне¬ 
чі, відчуженості прийшло оспіване 
П. Тичиною^чуття єдиної родини^. 
Поетизується героїка праці тру¬ 
дящих країни на новобудовах п’я¬ 
тирічок, еволюція в свідомості лю¬ 
дей. Водночас письменники М. 
ПІолохов, К. Федін, М. Тихонов, 
М. Погодін, Е. Багрицький, М. 
Островський, Ю. Яновський, О. 
Довженко, М. Бажан, О. Корній¬ 
чук, Ю. Смолич, П. Усенко, А. 
Малишко, В. Мисик, П. Бровка, 
А. Кулешов, Д. Гулігц, Г. Леонідзе, 
А. Шогенцуков відображають бо¬ 
ротьбу за встановлення Рад. вла¬ 
ди, історичний зміст революційних 
перетворень, трудящих як рушія 
історії. Твори о. Толстого, С. Сер- 
гєєва-Ценського, О. Форш, В- Яна, 
П. Тичини, І. Кочерги, 3. Тулуб, 
О. Ільченка, Я. Качури, О. Кор¬ 
нійчука, М. Рильського, К. Гам- 
сахурдіа, С. Кудашева, С. Мука- 
нова, С. Айні, М. Джавахішвілі 
змальовують події істор. минулого. 
Зароджуються нові нац. л-ри: 
бурятська (М. Дамдінов, Н. Бал- 
дано, Ж. Тумунов), удегейська 
(Дж. Кімонко), марійська (М. 
ПІкетан), тувинська (С. Тока). 
Зростає роль перекладів, міжліте- 
ратурних зв’язків, проведення 
літературних декад. Всенародним 
святом стало відзначення ювілеїв 
Ш. Руставелі, О. Пушкіна, Т. Шев¬ 
ченка, епосу <Давид Сасунський». 
В 1939—40, у зв’язку з возз’єд¬ 
нанням зх. областей України з Укр. 
РСР, зх. областей Білорусії з 
Білорус. РСР, входженням до 
СРСР Бессарабії, відновленням 
Радянської влади в Латвії, Лит¬ 
ві, Естонії, в радянську літературу 
влився значний загін письменни¬ 
ків: українські— О. Гаврилюк, Я. 
Галан, Ірина Вільде, П. Козла¬ 
нюк, С. Тудор, білорус. ПИСЬ' 

менники М. Танк, П. Пестрак, 
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молд. поети є. Буков, А. Лупан, 
латис. письменники А. Упіт, В. Ла- 
ціс, Я. Судрабкалн, А. Грігуліс, 
лит. поети П. Цвірка, С. Неріс, Л. 
Гіра, А. Венцлова, Т. Тільвітіс, ест. 
поет Й. Варес та ін., що стали на 
шлях відображення старої й нової 
дійсності з позицій соціалістич¬ 
ного реалізму. 
У роки Великої Вітчизн. війни 
письменники всіх народів СРСР 
брали участь у боротьоі проти фа¬ 
шизму. Понад 250 письменників 
загинуло, серед них: рос.— В. 
Ставський, Гайдар, Є. Петров, 
Ю. Кримов, Й. Уткін, укр.— О. 
Гаврилюк, С. Тудор, О. Десняк, 
К. Герасименко, Я. Качура, М. 
Трублаїні, М. Шпак, кабард. — 
A. Шогенцуков, тат. — Муса Джа- 
ліль, та ін. Особливої ваги в цей 
час набули публіцистичні статті, 
нариси, памфлети і фейлетони 
М. Шолохова, О. Толстого, О. 
Фадєєва, 1. Еренбурга, Л. Лео¬ 
нова, О. Довженка, Я. Галана, В. 
Василевської, П. Панча, Остапа 
Вишні, Я. Судрабкална та ін. Рад. 
письменники розповідали про бра¬ 
терство рад. народів, правдиво 
показували Рад. Армію, яка виз¬ 
волила народи Європи від фашист, 
іга, викривали антинародну, ан¬ 
тигуманістичну сутність імперіа¬ 
лізму (твори рос. письменників 
М. Тихонова. О. Твардовського, 
О. Прокоф’єва, О. Суркова, В. 
Вишневського, Л. Леонова, К. Си- 
монова; укр. — П. Тичини, М. Ри¬ 
льського, Ь. Сосюри, О. Корній¬ 
чука, О. Довженка, Ю. Яновського, 
С. Голованівського, І. Ле, А. Мали¬ 
шка, Я. Галана, Л. Первомайсько- 
го, І. Кочерги; білорус.— А. Куле- 
шова, М. Танка, П. Бровки; гру з. 
—І. Абашидзе, К. Каладзе, Г. Аба- 
шидзе, Л. Кіачелі, Й. Нонешвілі, 
С. Чиковані; латис. — А. Упіта, 
B. Лаціса, А. Григуліса; ^лит. — 
П. Цвірки, С. Неріс; ест.—Й. Сем- 
пера, М. Рауда; євр.—П. Маркіша, 
І. Фефера; азерб. — С. Вургуна, Р. 
Рзи, М. Рагіма; вірм. —А. Ісаакя- 
на, Н. Заряна; казах.—М. Ауезова, 
А. Тажибаєва та ін. письменників 
усіх республік і автономних обла¬ 
стей). Популярності набувають тво¬ 
ри організаторів і учасників пар¬ 
тизанського руху П. Вершигори, 
C. Ковпака, П. Воронька, О. Фе- 
дорова, І. Козлова, Д. Медведє- 
ва та романи, повісті, драми, пое¬ 
зія про легендарних героїв війни 
(твори О. Фадєєва, П. Тичини, 
Б. Полевого, А. Малишка, А. Ках- 
хара, С. Мусрепова). В л-ру прий¬ 
шло покоління митців, сформова¬ 
них у роки війни: К. Ваншенкін, Є. 
Винокуров, Є. Ісаєв, М. Дудін, 
С. Наровчатов, В. Козаченко, Ю. 
Збанацький, Я. Шпорта, Р. Парве, 
Г. Емін, Е. Раннет. У перше по¬ 
воєнне десятиліття письменники 
прагнули повніше відобразити істо¬ 
ричний досвід і уроки війни як 
боротьби соціалістичної й буржуаз¬ 
ної систем, визвольну місію рад. 
народу та його армії (твори О. 
Твардовського, О. Суркова, М. 
Ісаковського, П. Тичини, О. Дов¬ 
женка, О. Гончара), складні умови 
повернення до мирного життя 
(твори С. Бабаєвського, В. Овеч- 
кіна, П. Павленка, Ю. Яновсько¬ 
го, В. Сосюри, О. Корнійчука, І. 
Сенченка, С. Скляренка, Айбе- 
ка, Г. Мустафіна, Д. Гуліа.Я. Бри¬ 

ля, М. Танка, А. Кулешова, А. 
Саксе, Г. Леберехта). Оспівувалися 
героїчна праця робітничого класу, 
дружба народів у дні війни й від¬ 
будови нар. господарства (твори 
В. Ажаєва, В. Кочетова, Д. Гра- 
ніна, А. Головка, Я. Баша, В. Соб- 
ка, Г. Мустафіна, Г. Мусрепова, 
Гусейна Мехті), високий гуманізм 
радянських людей, викривався 
бурж. спосіб життя (твори О. Сур¬ 
кова, М. Грибачова, О. Прокоф’є- 
ва, М. Бажана, А. Малишка, Г. 
Абашидзе, С. Капутікян, М. Тур- 
сун-заде). З’явилося багато епіч¬ 
них полотен, особливо в прозі (тво¬ 
ри Л. Леонова, Г. Маркова, А. 
Упіта, В. Лаціса, О. Гончара, М. 
Стельмаха, П. Панча, П. Козланю- 
ка, Григорія Тютюнника, М. Ауезо¬ 
ва, І. Шамякіна, І. Мележа, А. 
Гузявічюса, А. Венцлови, Б. Кер- 
бабаєва). Збагатилася л-ра і но¬ 
вим загоном майстрів слова (Ч. 
Айтматов, Р. Гамзатов, К. Кулієв, 
Д. Кугультінов, М. Карім, Д. 
Павличко, П. Загребельний, Ю. 
Мушкетик, С. Мауленов, Дж. 
Мулдагалієв, Н. Думбадзе, П. 
Проскурін, В. Бєлов, Е. Межелай- 
тіс та ін.). 
Визначальний вплив на дальший 
розвиток рад. л-ри мали такі важ¬ 
ливі процеси, як створення світо¬ 
вої соціалістичнш системи, науко- 
во-тех. революція, будівництво в 
СРСР суспільства зрілого соціа¬ 
лізму, формування нової істор. 
спільності людей — радянського 
народу. Поглибленню і творчому 
розвитку теорії соціалістичного 
реалізму сприяли всесоюзна конфе¬ 
ренція (1957) чПроблеми реалізму 
в світовій літературі» та з’їзди 
письменників СРСР. Соціалістич¬ 
ний реалізм розвивається як сві¬ 
това естетична система. 
Тема ролі і сутності мистецтва в 
нових умовах є однією з важли¬ 
вих у худож. творах і статтях О. 
Твардовського, К. Федіна, Г. 
Маркова, Д. Граніна, Ю. Бонда¬ 
рева, М. Рильського, О. Довжен¬ 
ка, М. Бажана, О. Гончара, М. 
Стельмаха, П. Загребельного, І. 
Драча, Р. Гамзатова, Е. Межелай- 
тіса, Б. Олійника, І. Шамякіна, 
Н. Думбадзе, Ч. Айтматова та ін. 
Головним об’єктом зображення стає 
людина в усіх її соціально-історич¬ 
них, національних та духовних 
зв’язках. Вищим втіленням ідеалу 
рад. людини постає комуніст ле¬ 
нінського типу, образ В. І. Леніна 
(твори М. Шагінян, Е. Казакеви- 
ча, В. Луговського, М. Нагни- 
біди, В. Канівця, Б. Олійника, 
Д. Пав личка, В. Коротича, К. Ку- 
лієва, Д. Кугультінова, С. Вур¬ 
гуна, М. Турсун-заде). 
В радянській літературі все орга¬ 
нічніше зливаються філософічність 
і психологізм, ліричне, епічне й 
драматичне, національне й загаль¬ 
нолюдське, традиційне і новатор¬ 
ське. На цій основі набувають 
розквіту історичний і історико-ре- 
волюційний жанри (твори Г. Мар¬ 
кова, С. Сартакова, С. Залигіна, 
В. Катаєва, В. Шукшина, А. 
Іванова, О. Гончара, М. Стель¬ 
маха, Ю. Смолича, П. Загребель- 
ного, І. Цюпи, С. Скляренка, 
Л. Костенко, Р. Іваничука, М. 
Олійника, Ю. Марцинкявічюса, 
М. Каріма, А. Кешокова, А. Нур- 
пеїсова, К. Гамсахурдіа, Г. Аба 

шидзе, І. Мележа, М. Ауезова, Р. 
Сірге, Дж. Ікрамі, М. Аміреджи- 
бі, О. Коломійця, Ю. Мушкетика). 
З позицій сучасності розкриваєть¬ 
ся і тема війни проти фашизму 
(твори М. Шолохова, Ю. Бондаре¬ 
ва, В. Бикова, О. Гончара, К. Си- 
монова, Л. Первомайського, А. Ді- 
марова, Б. Васильєва, О. Коло¬ 
мійця, М. Зарудного, О. Сизонен- 
ка, О. Іоселіані, А. Абульгасана, 
С. Велієва, П. Куусберга, Ф. Нія- 
зі, Р. Кочара, І. Шамякіна, О. 
Адамовича, ^ О. Чаковського, І. 
Стаднюка, Й. Авіжюса, Л. Дми- 
терка, О. Підсухи, Б. Олійника, 
A. Шияна, Б. Овсепяна, І. Чигри- 
нова, П. Гуріненка). Важливу роль 
відіграють художня документа- 
лістика (нариси, мемуарна літе¬ 
ратура В. Овечкіна, С. Смир- 
нова, О. Берггольц, Ю. Смуула, 
B. Коротича, І. Зієдоніса, К. 
Паустовського), публіцистика (М. 
Грибачов, М. Стуруа, М. Турсун- 
заде), політичні романи, драми, 
поеми (Ю. Бонд^єв, Б. Ананьєв, 
C. Дангулов, Ю. Семенов, П. 
Загребельний, О. Левада, І. Драч, 
Е. Межелайтіс, Р. Гамзатов, Б. 
Олійник, Д. Павличко, Е. Беек- 
ман, Ч. Айтматов, В. Бубніс). Осо¬ 
блива увага приділяється темам, 
присвяченим робітничому класу 
(твори В. Кожевникова, О. Гон¬ 
чара, П. Загребе льного, В. Ти- 
това, І. Григурка, В. Ліпатова, 
O. Куваєва, Ш. Рашидова, Р. 
Файзі, А. Мухтара, Ю. Збанаць- 
кого), селянству (твори Ф. Абра- 
мова, В. Бєлова, В. Шукшина, 
М. Алексєєва, М. Стельмаха, В. 
Земляка, Григора Тютюнника, Є. 
Гуцала, В. Дрозда, Р. Федоріва, 
P. Сірге, А. Гудайтіса-Гузявічюса, 
Й. Авіж^оса, Г. Матевосяна, Анни 
Лупан, Й. Чобану, Й. Друце, Ю. 
Ритхеу, Ю. Шесталова, М. Шунди¬ 
ка), інтелігенції (твори О. Гончара, 
П. Загребельного, Б. Ананьєва, 
Ю. Мушкетика, Ю. Трифонова, Н. 
Думбадзе, А. Бєляускаса, М. Слу- 
цкіса, І. Шамякіна, А. Іванова, І. 
Тарби, Є. Євтушенка), сучасній 
молоді, дитячій літературі. Кра¬ 
щим творам усіх тематичних 
ліній властиві поглиблений ана¬ 
ліз внутрішнього життя сучас¬ 
ників, бачення їх і в індивіду¬ 
альній і в соціально та історично 
зумовленій суті, прагнення до 
всебічності і бататомірності відо¬ 
браження. Одним з найзначніших 
чинників, що сприяють дальшому 
розквітові літератур народів 
СРСР, є їхні все тісніші зв’язки, 
поглиблене взаємне ідейно-худож¬ 
нє збагачення. Рад. л-ра, як і вся 
рад. культура в цілому, набуває 
все більшого міжнародного зна¬ 
чення. Рад. народ. Комуні¬ 
стична партія високо оцінюють до¬ 
сягнення рад. л-ри, відзначають 
активізацію діяльності творчої 
інтелігенції, яка робить значний 
внесок у загальнопарт., загально¬ 
народну справу будівництва кому¬ 
ністичного суспільства. Питанням 
л-ри і мистецтва приділено ба¬ 
гато уваги на XXIV—XXVI з’їздах 
КПРС, у постановах ЦК КПРС 
-4Про літературно-художню крити¬ 
ку» (1972), -«Про роботу з твор¬ 
чою молоддю» (1976) і «Про твор¬ 
чі зв’язки літературно-художніх 
журналів з практикою кому.іі- 
стичного будівництва» (1982). Пи- 

СРСР 

Кількість музеїв за 
профілями (кінець 
1981) 

Ісррико-револю- 
ційні та історичні 297 

Меморіальні 328 

Краєзнавчі 665 

Природничонау- 
кові 35 

Мистецтвознавчі 235 

Галузеві та ін. 39 
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Церква Святого Хреста 
на острові Ахтамар. Бу¬ 
дівничий Мануел. 915— 
921. Вірменська РСР. 

-..і" : І 

Храм Самтавісі. Схід¬ 
ний фасад. 1030. Гру¬ 
зинська ГСР. 

тання розвитку літератур народів 
СРСР дослідж>тоть Інститут світо¬ 
вої літератури ім. О. М. Горького 
(Москва), Інститут російської літе¬ 
ратури (Пушкінський дім) АН 
СРСР (Ленінград), відповідні ін¬ 
ститути (зокрема, Інститут літера¬ 
тури ім. Т. Г. Шевченка АН 
УРСР) та кафедри вузів союзних 
і автономних республік СРСР. 
Див. Література, Літературо¬ 
знавство, Літературна критика, 
Літературні журнали. Літера¬ 
турні музеї, а також розділи 
Література у статтях про союзні 
республіки та Культура в стат¬ 
тях про автономні республіки. 
Літ,: Маркс К. и Знгельс Ф. Об ис- 
кусстве, т. 1—2. М., 1976; Ленін В. І. 
Про літературу. К., 1970; Горький М. 
Про літературу. К., 1954; Луначар- 
ський А. В. Про літературу. К., 
1975; История советской многонацио- 
нальной литературьі, т. 1—6. М., 
1970—74; Білецький О. І. Зібрання 
праць, т. 1 — 5. К., 1965—66; Дзеве- 
рін І. Естетика ленінізму і питан¬ 
ня літератури. К., 1975; Зелинский 
К. Л. Литературьі народов СССР. 
М., 1957; Кузьменко Ю. Советская 
литература вчера, сегодня, завтра. М,, 
1981; Ломидзе Г. Интернациональньїй 
пафос советской литературьі. М., 
1970; Метченко А. Кровное, завоеван- 
ное. М., 1975; Над’ярних Н. С. Бра¬ 
терське слово. Багатонаціональна єд¬ 
ність радянської літератури. К., 1982; 
Суровцев Ю. Необходимость диалек- 
тики (К методологическому изучению 
интернационального единства совет¬ 
ской литературм). М., 1982; Взає¬ 
мозбагачення і зближення літератур 
народів СРСР. К., 1977; Литература 
в изменяющемся мире. М., 1975; 
Гудзий Н. К. История древней русской 
литературм. М., 1966; Русская лите¬ 
ратура конца XIX — начала XX в. 
Девяностме годм. М., 1968; Русская 
литература конца XIX — начала XX в. 
1901—1907. М., 1971; Русская лите¬ 
ратура конца XIX — начала XX в. 
1908—1917. М., 1972; История рус¬ 
ской советской литературм, т. 1—4. 
М., 1967— 71; Історія української лі¬ 
тератури, т. 1—8. К., 1967 — 71; Укра¬ 
їнська радянська література. К., 1979; 
Очерк истории азербайджанской совет¬ 
ской литературм. М., 1963; Дадаш-за- 
де М. А. Азербайджанская литерату¬ 
ра. М., 1979; Ганаланян О. Очерки ар- 
мянской литературм XIX—XX веков. 
Ереван, 1957; История армянской со¬ 
ветской литературм. М., 1966; Бара- 
мидзе А., Радиани ПІ., Жгенти В. 
История грузинской литературм. Тби- 
лиси, 1958; История грузинской со¬ 
ветской литературм. М., 1977; История 
белорусской дооктябрьской литерату*- 
рм. Минск, 1977; История белорус¬ 
ской советской литературм. Минск. 
1977; История казахской литера- 
турьі, т. 1 — 3. Алма-Ата, 1968—79; 
Очерки истории казахской советской 
литературм. М., 1960; История киргиз 
ской советской литературм. М., 1970; 
Очерк истории латьішской советской 
литературм. Рига, 1957; История ла- 
тьішской литературм, т. 1—2. Рига, 
1971; Очерк истории литовской со¬ 
ветской литературм. М., 1955; Очерк 
истории молдавской советской лите- 
ратурьі. М., 1963; Очерк истории 
таджикской советской литературм. 
М., 1961; Кор-Огльї X. Туркменская 

Замок у Мірі. Кінець 15 — початок 
16 ст. Білоруська РСР. 

литература. М., 1972; Очерк истории 
туркменской советской литературм. 
М., 1980; История узбекской советской 
литературм. М., 1967; Революційне 
оновлення літератури. К., 1970; Очерк 
истории дстонской советской литера¬ 
турм. М., 1971. /7. П. Кононенко. 

XX. Архітектура. 
Будівництво на території СРСР 
відоме з часів неоліту. З 9 ст. до 
н. е. у рабовласницькій державі 
Урарту будували монументальні 
міста, фортеці, акведуки тощо. 
В 7—5 ст. до н. е. високого розвит- 

Мав.золей Араб-ата в Тімі. 11 ст. Ка¬ 
захська РСР. 

ку досягло мистецтво античних 
держав Північного Причорномор'я. 
Розвивалася антична архітектура 
з характерними місц. рисами, 
пам’ятки якої збереглися на тери¬ 
торії Груз. РСР, Вірм. РСР, а та¬ 
кож Серед. Азії: в Парфянському 
царстві, Греко-Бактрійському 
царстві, Кугианському царстві. 
В період раннього середньовіччя 
створено визначні будівлі в Серед¬ 
ній Азії (замок у Хорезмі, 7—8 
ст.) та Закавказзі [храми Джварі 
(586/587—604) і Цромі (626—634) 
— в Грузії, храми Ріпсіме в Еч- 
міадзінг (618) і Звартноц (641— 
661) — у Вірменії]. 
На території Європ. частини СРСР 
у 10 — 11 ст. склалася худож. 
культура Київської Русі {Деся¬ 
тинна церква, 989—996; Софійсь¬ 
кі собори у Києві, 1-а пол. 11 ст., 
Новгороді, 1045—50, Полоцьку, 
між 1044 і 1066 або 1050—60; Золо¬ 
ті ворота, 1037, Успенський со¬ 
бор, 1073—78, Троїцька надбрам- 
на церква, 1106—08, всі — у Києві; 
собор Спасо-Єфросиніївського мо¬ 
настиря у Полоцьку, до 1159; 
Спаський собор у Чернігові, буд-во 
розпочато 1036). У 12—13 ст. са¬ 
мобутні архіт. школи розвивалися 
у Новгороді, Суздалі, Пскові, Вла- 
димирі. Галичі та ін. містах (див. 
Владимиро-Суздальська школа. 
Новгородська школа архітектори 
та живопису). На основі архітек¬ 
тури Старод. Русі починаю¬ 
чи з 14 ст. поступово розвивалася 
російська, українська і білоруська 
архітектура {Кремль Московський, 
15—16 ст.; церква Вознесіння у 
Коломенському, 1532; Успенська 
церква у Львові, 1598—1629; церк- 
ва-фортеця в Малому Можейкові, 
16 ст.). В 10—18 ст. визначні спо¬ 
руди самобутньої архітектури зве¬ 
дено в Грузії (собор Светіцховелі 
у Мцхеті, 1010—29; замок Ана- 
нурі, 16—17 ст.), у Вірменії (мо¬ 
настир Санаїн, 10—13 ст.; кафед¬ 
ральний собор в Ані, 989—1001), 
в Азербайджані {Ширваншахів па¬ 
лац у Баку, осн. буд-во 15 ст.), 
в Узбекистані (мавзолей Гур-Емір, 
1404—05; Регістан у Самарканді, 
15—17 ст.). Монументальні спору¬ 

ди створено в Прибалтиці (Виш- 
городський замок у Талліні, 13— 
14 ст.; костьол Петра і Павла у 
Шяуляї, 1595—1625). Важливу 
роль у формуванні архітектури 
18 ст. відігравали широкі зв’язки з 
зх.-європ. худож. культурою. В 
цей період набули поширення ба¬ 
рокко { Смольний монастир, 1748— 
64, та Зимовий палац, 1754— 
62, обидва — арх. В. Растреллі, у 
Ленінграді; замок Радзивіллів у 
Несвіжі, кін. 16—18 ст.; палац 
Бірона у Рун далі, 1736—70; По- 
кровська церква у Києві, 1766, арх. 
І. Григорович-Барський), пізніше 
— класицизм (будинок Пашко- 
ва, тепер старий будинок Б-ки 
ім. В. І. Леніна, 1784—86, арх. 
В.Баженов; будинок Сенату, тепер 
Верховної Ради СРСР та Ради 
Міністрів СРСР, 1776—87, арх. 
М. Казаков, обидва — у Москві; 
Академія мистецтв у Ленінграді, 
1764—88, арх. Ж- Б. М. Валлен- 
Деламоті, О. Кокоринов; палац 
Павловську, 1782—86, арх. Ч. 
амерон; Таврійський палац, 

1783—89, арх. І. Старов). Для ар¬ 
хітектури Росії, України, Білору¬ 
сії та Прибалтики в 2-й пол. 19 — 
на поч. 20 ст. характерне застосу¬ 
вання нових буд. матеріалів (ме¬ 
тал, залізобетон тощо), конструк¬ 
цій і типів споруд (пром., транс¬ 
порт., торг, будівлі, багатоповерхо¬ 
ві житл. будинки). Спочатку 6у- 
дували еклектичні споруди, пізні¬ 
ше — в стилі модерн. Одночасно 
відбувалося переосмислення форм 
нац. середньовічного та народно¬ 
го зодчества, виникали національ¬ 
но-романтичні тенденції. Все це 
сприяло диференціації місцевих 
архіт. шкіл (будинок Москов¬ 
ського художнього театру, 1902, 
арх. Ф. ІІІехтель, за участю І. 
Фоміна; Ярославський вокзал у 
Москві, 1902, арх. Ф. Шехтель; 
Земельний банк у Харкові, 1892, 
арх. О. Бекетов; будинок Педаго¬ 
гічного музею у Києві, тепер Бу¬ 
динок учителя, 1913, арх. П. 
Альошин; будинок кол. Полтав. 
земства, тепер Полтав. історико- 
краєзнавчий музей, 1905—09, арх. 
В. Кричевський). 
Радянська архітектура почала 
формуватися у перші роки мир¬ 
ного будівництва в СРСР. Ре¬ 
конструювали старі і будували но¬ 
ві населені пункти (с-ща Штергрес 
у Донбасі, 1924—25; Сокіл у Мо¬ 
скві, 1925—26; Шаумян у Баку, 
1925—28, та ін.). В першій п’яти¬ 
річці розгорнулося буд-во пром. 
споруд і гідроелектростанцій (Маг¬ 
нітогорський і Кузнецький комбі¬ 
нати, Сталінгр. і Харків, трак¬ 
торні з-ди, Уралмаш, Волховська 
ГЕС і Дніпрогес). Досягненням 

•з? 

Замок у селі Свірж Перемишлянсько- 
го району Львівської області. 15 ст 
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рад. архітектури є Мавзолей 
В. 1. Леніна у Москві. Архітектура 
відбудовного періоду відзначалася 
раціональністю планування будин¬ 
ків і використанням місц. буд. 
матеріалів, простотою і лаконіч¬ 
ністю форм (Дзержинського площа 
у Харкові). У 30-х рр. широко 
розгорнулося містобудування. Про¬ 
ведено великі роботи по рекон¬ 
струкції столиці СРСР — Москви 
(арх. В. Семенов та ін.), а також 
столиць союзних республік — 
кова (арх. О. Касьянов та ін.), Тбі 
лісі (арх. І. Малозьомов та ін.), 
Баку (арх. М. Баранов, Л. Ільїн 
та ін.), Ташкента (арх. О. Кузне- 
Цов), Душанбе (арх. М. Баранов, 
В. Гайкович); збудовано ряд но¬ 
вих міст (Магнітогорськ, Кіровськ, 
Комсомольськ-на-Амурі, Нове За¬ 
поріжжя та ін.). В архітектурі бу¬ 
дівель цього періоду творчо вико¬ 
ристовувалися надбання класичної 
світової та вітчизн. архіт. спадщи¬ 
ни (новий будинок Б-ки ім. В. І. 
Леніна у Москві, 1928—58, арх. 
В. Щуко, В. Гельфрейх; Будинок 
Уряду Вірм. РСР в Єревані, 1926— 
41, арх. О. Таманян; стадіон 
<Динамо> у Тбілісі, 1933—37, арх. 
А. Кур Діані; будинок ЦК Компар¬ 
тії Азербайджану в Баку, 1937— 
40, арх. С. Дадашев, М. Усейнов; 
будинок Верховної Ради У РСР у 
Києві, 1936—39, арх. В. Заболот¬ 
ний, та ін.). Широко розгорнуло¬ 
ся житлове будівництво, споруд¬ 
ження житлових будинків із 
великих блоків, поліпшилось об¬ 
ладнання та планування квартир. У 
сільській місцевості формувалися 
нові типи житл., громад, та госп. 
будівель, створювалися перші с.-г. 
комплекси (зернорадгосп <Гігант>-, 
проект 1928, арх. Є. Єрмишанцев 
та ін.). Див. також Сільське будів¬ 
ництво. 
Під час Великої Вітчизн. війни фа¬ 
шисти зруйнували сотні міст, бл. 
70 тис. сіл. У відбудові численних 
населених місць рад. архітектори 
спиралися на досвід довоєнних ро¬ 
ків. У 1945 РНК СРСР прийняла 
постанову іфо заходи по відбу¬ 
дові 15 великих і давніх міст. 
Розробку генпланів цих міст було 
доручено радянським арх. К. 
Алабяну, О. Власову, Б. Іофану, 
М. Коллі, Л. Руднєву, В. Семено- 
ву, О. Щусєву та ін. Створено но¬ 
ві архіт. ансамблі (ансамбль площ 
Леніна, Революції, Мистецтв та ін. 
у Ленінграді; реконструйовано 
Хрещатик у Києві), відбудовано 
міста (Волгоград, Мінськ, Сева¬ 
стополь, Тернопіль). У перше піс¬ 
лявоєнне десятиліття завершено 
почате до війни будівництво ряду 
великих громадських споруд (ста¬ 
діон ім. С.М. Кірова у Ленінграді, 
1932—50, арх. О. Нікольський та 
ін.; Театр опери та балету ім. А. 
Навої в Ташкенті, 1938—47, арх. 
О. Щусєв; Будинок Уряду Груз. 
РСР у Тбілісі, 1938—53, арх. В. 
Кокорін, Г. Лежава; великий кри¬ 
тий ринок у Єревані, 1952, арх. 
К. Алабян; Театр опери та балету 
ім. С. Айні в Душанбе, 1939—45, 
арх. Д. Білібін та ін.), почато буд- 
во нових міст (Руставі в Груз. РСР, 
з 1944, арх. М. Непринцев та ін.; 
Кохтла-Ярве в Ест. РСР, з 1946, 
арх. Є. Вітенберг та ін.; Сумгаїт в 
Аз. РСР, з 1949, арх. О. Ісаєв та 
ін.; Нова Каховка в УРСР. з 1950, 

арх. О. Моторін та ін.). Постано¬ 
ва ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР від 4.XI 1955 <Про усунення 
надмірностей в проектуванні і 
будівництві»-, а також рішення 2-го 
з’їзду архітекторів СРСР (1955) 
визначили принциповий перелом 
у загальній стилістичній спрямо¬ 
ваності рад. архітектури. Новий 
етап розвитку рад. архітектури та 
містобудування базувався на ши¬ 
рокому впровадженні індустр. 
методів масового буд-ва. Було роз- 

Церква Покрови у Філях. 1693. 

Тріумфальна брама в Ленінграді. 
Архітектор В. Стасов. 1834—38. 

роблено основи районного плану¬ 
вання у масштабі всієї країни, по¬ 
чалося запровадження прийомів т. 
3. групового розселення (зокре¬ 
ма, в районах будівництва великих 
пром.-енерг. комплексів), засто¬ 
совувалися нові принципи плану¬ 
вальної і просторової структури 
міст (створення пром.-житл. райо¬ 
нів, система організації житл. 
забудови за принципом житл. 
район—мікрорайон, застосування 
ефективних заходів по збережен¬ 
ню цінного архіт. та природного 
середовища тощо). В 60—70-х рр. 
почалося інтенсивне буд-во нових 
міст у зв’язку з формуванням но¬ 
вих пром. районів і центрів 
[Братськ, Зеленоград під Моск¬ 
вою, Навої в Узб. РСР, м. Шевчен¬ 
ко в Каз. РСР, Тольятті, Набереж¬ 
ні Челни (з 1982 — м. Брежнєв) 
в Тат. АРСР та ін.]. Великі місто¬ 
будівні роботи проведено у Москві 
(нові житл. масиви Давидково, 
Теплий Стан, проспект Калініна), 
Ленінграді (нові житл. масиви 
на Виборзькій стороні та Малій 
Охті, Ізмайловський просп.), Киє¬ 
ві (нові житл. масиви Березняки, 
Русанівка, Оболонь), Мінську 
(житл. комплекс на вул. Толбухі- 
на, житл. масив на Моск. шосе, 
центр міста), в Ташкенті (забудо¬ 
ва центру після землетрусу), Алма- 
Аті (реконструйовано проспект 
Леніна, ансамбль площі ім. Л. І. 
Брежнєва), Ашхабаді (ансамбль 
площі Карла Маркса з будинком 
Респ. б-ки ім. К. Маркса), Ба¬ 
ку, Тбілісі, Єревані, Ульяновську 

{Ленінський меморіал), Вільнюсі 
(житл. райони Лаздінай, Жир- 
мунай). Розроблено прогресивні 
типи лікувально-оздоровчих буді¬ 
вель, які мають виразне архітек¬ 
турне обличчя і гармонійно поєдна¬ 
ні з оточуючим середовищем (са¬ 
наторій «Сочі» в м. Сочі, 1965, 
арх. Ю. Шварцбрейм; пансіонат у 
Піцунді, 1959—67, арх. М. Посо- 
хін, А. Мндоянц та ін.; нові комп¬ 
лекси Артеку, 1960—78, арх. 
A. Полянський, Д. Вітухін та ін.). 
Серед значних громад, будівель 
60—70-х рр.— Кремлівський Па¬ 
лац з'їздів, готель «Росія»> (1970, 
арх. Д. Чечулін та ін.), будинок 
Ради Міністрів РРФСР (1980, 
арх. Д. Чечулін та ін.), комплекс 
Олімпійського містечка (1976 — 
80, арх. Є. Стамо та ін.), всі — у 
Москві; кіноконцерт. зал «Ок- 
тябрьский>> (1967, арх. В. Камен- 
ський та ін.), готель <Ленінград» 
(1970, арх. С. Сперанський та ін.), 
аеровокзал (1974, арх. А. Жук та 
ін.), забудова площі Перемоги з 
меморіалом ^Героїчним захисникам 
Ленінграда у Великій Вітчизняній 
війні 1941—45» (арх. С. Сперансь¬ 
кий та ін.), всі — у Ленінграді; Па¬ 
лац культури <Україна> (1970, 
арх. Є. Маринченко та ін.), філі¬ 
ал Центр, музею В. І. Леніна (1982, 
арх. В. Гопкало та ін.), обидва — 
у Києві; філіал Центр, музею В. 1. 
Леніна (1970, арх. Є. Розанов та 
ін.). Палац Дружби народів ім. 
B. І. Леніна (1981, арх. Є. Розанов 
та ін.), обидва — у Ташкенті; Бу¬ 
динок політосвіти в Душанбе (1975, 
арх. Е. Єрзовський та ін.), бу¬ 
динок Кирг. держ. музею образо¬ 
творчих мистецтв у м. Фрунзе 
(70-і рр., арх. Д. Ирискулив та 
ін.). Будинок МОЛОДІ в Єревані 
(1978, арх. Г. Погосян та ін.), 
будинок ЦК Компартії Казах¬ 
стану в Алма-Аті (70-і рр., арх. 
Р. Сейдалін та ін.). Олімпій¬ 
ський центр парусного спорту в 
Талліні (1979, арх. А. X. Лоовеер 
та ін.). 
З серед. 60-х рр. інтенсивно забу¬ 
довуються села і селища. Важливу 
роль у розвитку і перебудові рад. 
села відіграла прийнята 1968 по¬ 
станова ЦК КПРС та Ради Міні¬ 
стрів СРСР <Про упорядкування 
будівництва на селі». Приклада¬ 
ми перебудови старого села є с. Ко- 
даки Васильківського р-ну Київ, 
обл. в УРСР (1966—70, арх. 
М. Мельников та ін.), с. Вертіліш- 
ки Гродненського р-ну Грод. обл. 
БРСР (поч. 70-х рр., арх. В. 
Ємельянов та ін.), с-ще Саку в 
Ест. РСР (з 1958, арх. В. Херкель 
та ін.). Створено нові типи пром. 
споруд з індивідуалізованим зовн. 
виглядом [Волзький автомоб. з-д 
ім. 50-річчя СРСР у Тольятті, 
1967—72, арх. М. Меламед та ін.; 
комплекс заводів великовантаж¬ 
них автомобілів у Набережних 
Челнах (з 1982 — м. Брежнєв), 
1970—75, арх. Л. Дятлов та ін.]; з 
новим архіт. рішенням — ГЕС 
(Волзька ГЕС імені ХХП з’їзду 
КПРС у Волгограді, 1951—61, арх. 
Р. Якубов та ін.; Братська ГЕС 
імені 50-річчя Великого Жовтня, 
1955—68, арх. Г. Орлов та ін.; 
Красноярська ГЕС імені 50-річчя 
СРСР, завершено 1972, арх. М. 
Брусиловський та ін.). В 1976 
Верховною Радою СРСР прийнято 

СРСР 

Мавзолей у селищі Ка- 
рабаглар. 14 ст. Азер¬ 
байджанська РСР. 

Церква Миколи в селі 
Даниловому Хустського 
району Закарпатської 
області. 1779. 
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Шлюз Волго-Донського 
судноплавного каналу 
імені В. І. Леніна. Ар¬ 
хітектори Л. Поляков 
та ін. 1952. 

Готель «Інтуристів у 
Кишиневі. Архітектори 
А. Горбунов, В. Ша- 
лашнов. 1974. 

закон <Про охорону та викори¬ 
стання пам’яток історії та культу¬ 
ри»; аналогічні закони прийнято в 
союзних республіках. Це забезпе¬ 
чило умови для збереження істор. 
та художньої (в т. ч. архіт.) спад¬ 
щини народів СРСР. Видаються 
загальносоюзні журнали ч Архитек- 
тура СССР» (з 1933), чЖилищное 
строительство» (з 1958), чПромьіш- 
ленное стройтельство» (з 1924), а 
також респ. журнали чСтройтель- 
ство и архитектура Узбекистана» 
(з 1960), <Строительство и архи- 
тектура> в Києві (з 1957). Для 
держ. керівництва пром. буд-вом, 
містобудуванням та архітектурою 
створено Держ. к-т Ради Мініст¬ 
рів СРСР у справах буд-ва (Держ- 
буд СРСР) та К-т по цивільному 
буд-ву і архітектурі при Держбу- 
ді СРСР (Держцивільбуд), а та¬ 
кож держбуди союзних республік. 
Див. Архітектура, Містобуду¬ 
вання, Житло, Планування сіль¬ 
ських населених місць, Промис¬ 
лові споруди, а також розділ 
Архітектура в статтях про союзні 
республіки, про окремі міста, а 
також статті про окремих архі¬ 
текторів. Іл. див. на окремому ар¬ 
куші, с. 384—385. 
Літ.: Всеобщая история архитекту- 
рьі, т. 1-2, 9-12. М.-Л., 1970-75; 
Кацер М. С. Белорусская архитекту¬ 
ра. Исторический очерк. Минск, 1956; 
Маргулан А., Басенов Т., Мендику- 
лов М. Архитектура Казахстана. Ал- 
ма-Ата, 1959; Токарский Н. М. Ар¬ 
хитектура Армении. IV—XIV вв. 
Ереван, 1961; Усейнов М., Бретаниц- 
кий Л., Саламзаде А. История архи- 
тектурьі А.зербайджана. М., 1963; 
Беридзе В. Грузинская архитектура с 
древнейших времен до начала XX ве- 
ка. Тбилиси, 1967; Нусов В. Архитек¬ 
тура Киргизии с древнейших времен 
до наших дней. Фрунзе, 1971; Джан- 
беридзе Н. Ш., Цицишвили И. Н. 
Архитектура Грузин. От истоков до 
наших дней. М., 1976; Градостроитель- 
ство СССР (1917 — 1967). М., 1967; Ха- 
занова В. 3. Советская архитектура 
первьіх лет Октября. 1917 — 1925 гг. 
М., 1970; Будрейка 3. С. Архитектура 
Советской Литви. Л., 1971; Арутюнян 
В. М., Асратян М. М., Меликян А. А. 
Архитектура Советской Армении. М., 
1972; Архитектура Советского Турк- 
менистана. М., 1972; Веселовский В. Г., 
Гендлин Д. Д. Архитектура Советско¬ 
го Таджикистана. М., 1972; Кадьірова 
Т. Ф., Бабиевский К. В., Турсунов 
Ф. Ю. Архитектура Советского Узбе- 
кистана. М., 1972; Курбатов В. В. 
Архитектура Советской Киргизии. М., 
1972; Советская архитектура шестиде- 
сятьіх годов. М., 1972; Архитектура 
Советской Латвии. М., 1973; Головко 
Г. В. Архитектура Советской Украй¬ 
ни. М., 1973; Колотовкин А. В., Зльт- 
ман И. С., Педаш Г. А. Архитектура 
Советской Молдавии. М,, 1973; Кин- 
цурашвили С. Архитектура Совет¬ 
ской Грузин. М., 1974; Архитектура 
Советской России. М., 1975. 

М. В. Баранов. 

XXI. Образотворче мистецтво. 

Пам’ятки первісного мистецтва 
на території СРСР належать 
до часів верхнього палеоліту (роз¬ 
писи Капової печери, фігурки лю¬ 
дей і тварин з глини, гравіру¬ 
вання на кістці та камені). З епох 
мезоліту й неоліту відомі розписна 
кераміка Придніпров’я та Серед. 
Азії, вироби Кавказ, і прибалтій¬ 
ських племен з металу, кістки та 
рогу. Самобутня культура епохи 
енеоліту, бронзи поширена на всій 
території країни. В 1-му тис. дон. е. 
розвивалося мист. рабовласниць¬ 

ких держав Урарту, Мідії, Алба¬ 
нії Кавказької, Бактрії, Хорезму. 
Пізніше в цих регіонах яскраво 
проявився вплив античної цивілі¬ 
зації (Парфянське, Кушанське та 
Греко-Бактрійське царства, Согдіа¬ 
на). Високого рівня досягло мист. 
античних міст Пн. Причорномор’я, 
що активно взаємодіяло з мистецт¬ 
вом скіфських (див. Скіфи), сар¬ 
матських (див. Сармати) і давньо- 
слов’янських племен. У 10—11 ст. 
склалася висока худож. культура 
Київської Русі (мозаїки та фрески 
Софії Київської, різьблення на 
камені на новгородських, володи- 
миро-суздальських храмах та ін.). 
В 11—13 ст. значного розвитку до¬ 
сягла грузинська фреска (майстер 
Тевдоре, 11 — поч. 12 ст.) та карбу¬ 
вання (майстри брати Опізарі, 
12 ст.), вірм. (Торос Рослій, 13 ст.) 
й азербайджанська {тебрізька 
школа мініатюри) мініатюра, жи¬ 
вопис і скульптура Середньої Азії 
(Пенджикент, Варахша). Самобут¬ 
нє мистецтво ранньофеод. держа 
— Согдіани, Тохаристану, Хорезму 
та ін.— з поширенням ісламу за¬ 
знало впливу мусульманської ху¬ 
дож. культури. Створювалися ори¬ 
гінальні архіт.-художні пам’ятки 
(мавзолеї Ісмаїла Самані в Бухарі, 
9—10 ст.; Гур-Емір у Самарканді, 
поч. 15 ст.; палац ширваншахів 
у Баку, 15 ст. та ін.). В 14—16 ст. 
формувалися споріднені художні 
культури рос., укр. та білорус, на¬ 
родів; інтенсивно розвивалося де¬ 
коративно-ужиткове мистецтво, 
живопис (фрески Горянської ротон¬ 
ди поблизу Ужгорода — на Украї- 

Торговельний центр у Сумгаїті. Ар¬ 
хітектори А. Саламова. Ю. Толстоно- 
гов. 1971. 

Залізнично-автобусний вокзал у Ку¬ 
станаї. Архітектори В. Батирєв, А. 
Сухорукова. 1975. 

Національні лазні «Хаммон^^ у Таш- 
кенті. Архітектори А. Косинський, 
Г. Григорянц. 1978. 

ні, живопис новгородської та мос¬ 
ковської шкіл: Ф. Грека, А. Руб- 
льова, Діонісія — в Росії). Риси 
нац. худож. культури з’явилися в 
Прибалтиці, де відчувався великий 
вплив готики (декоративне оздо^ 
лення костьолу Онос у Вільнюсі, 
1500—80; інтер’єри Домської церк¬ 
ви у Ризі, 13—15 ст.), пізніше — 
барокко. У 17—18 ст. в рос. мист. 
почали утверджуватись і перева¬ 
жати світські тенденції, посилили¬ 
ся фольклорні і жанрові мотиви в 
монументальному живописі та іко¬ 
нописі. Поширилися барокко, піз¬ 
ніше класицизм, які мали свої нац. 
особливості в Росії, на Україні, в 
Білорусії, Прибалтиці. Відбував^ 
ся процес взаємопроникнення і 
взаємозбагачення худож. культур 
народів, в якому велику роль ві¬ 
дігравала засн. 1757 петерб. АМ. 
У 18 ст. високого рівня досягло 
мист. гравюри (О. і Л. Тарасевичі, 
І. Щирський, Н. Зубрицький, Г. 
Левицький — на Україні, О. Зу- 
бов та Є. Чемесов — у Ррсії), жи¬ 
вописного портрета (І. Нікітін, А. 
Матвєєв, (3. Антропов, Ф. Роко- 
тов, вихідці з України Д. Левиць¬ 
кий та В. Боровиковський), живо¬ 
пису на історико-міфологічні моти¬ 
ви (А. Лосенко, Г. Угрюмов), 
скульптури (Ф. Шубін, М. Коз- 
ловський, Ф. Щедрін) в Росії, з’я¬ 
вилися перші твори пейзажного 
(Ф. Алексєєв) і побутового (М. 
Шибанов) жанрів. Всенародне пат¬ 
ріотичне піднесення поч. 19 ст., 
пов’язане з Вітчизняною війною 
1812, зумовило громадянський па¬ 
фос рос. мистецтва (скульптура 
І. Мартоса, Ф. Толстого, картини 
К. Брюллова, Олександра Івано¬ 
ва), інтерес до життя простого на¬ 
роду (творчість О. Венеціанова, В. 
Тропініна), до духовного світу лю¬ 
дини ((І). Кіпренський). Основи 
критичного реалізму заклали П. 
Федотов у Росії й Т. Шевченко на 
Україні. Піднесення демократич¬ 
них засад, зміцнення принципів 
критичного 'реалізму зумовлені 
ДІЯЛЬНІСТЮ передвижників, твор¬ 
чість яких підтримував у своїх 
виступах В. Стасов. У 2-й пол. 
19 ст. набули дальшого розвитку 
нац. школи в Росії (В. Перов, 
І. Крамськой, І. Рєпін, В. Сури- 
ков, В. Верещагін, І. Шишкін, 
І. Левітан, М. Ярошенко), на 
Україні (К. Трутовський, К. Ко- 
станді, М. Пимоненко, С. Василь¬ 
ківський, С. Світославський), у 
Грузії (Г. Габашвілі, О. Мрев- 
лішвілі), у Вірменії (Г. Башинд- 
жагян, В. Суренянц), у Латвії 
(К. Гун, Я. Розенталь, Ю. Фе дер, 
B. Пурвіт), в Естонії (К. і П. Рау- 
ди, А. Адамсон). Разом з тим кла¬ 
сова і національна політика само¬ 
державства затримувала розвиток 
художньої культури народів краї¬ 
ни. В Середній Азії, де, зокрема, 
релігійні догми гальмували розви¬ 
ток образотворчого мистецтва, на¬ 
були поширення традиційні фор¬ 
ми декор, мист. (різьблення на ка¬ 
мені та кістці, кераміка, вишиван¬ 
ня тощо). Криза існуючого ладу 
і революц. піднесення на межі 19 
і 20 ст. зумовили появу ідейно 
різнорідних тенденцій у кожній з 
нац. художніх культур. Тема жит¬ 
тя і праці народу стала провідною 
у творчості художників-реалістів 
C. Коровіна, А. Архипова, С. Іва- 
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4б6 Нівхи 

• б7 Кети 

•68 Корейці 
•-1 Рідконаселені 
1^ ^ І території 

МАСШТАБ І 37 500 000 
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СРСР І 
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нова, М. Касаткіна, М. Ярошенка, 
в скульптурних портретах Г. Го- 
лубкіної, С. Коненкова --г в Росії, 
Т. Залькална — в Латвії та ін. В 
цей період на Україні під впливом 
передвижників було створено То¬ 
вариство південноросійських ху- 
дожників. Нові тематичні завдан¬ 
ня мистецтва розв’язували В. Сє- 
ров, М. Врубель, М. Нестеров, 
К. Коровін, Б. Кустодієв, багато 
митців <Союзу російських худож¬ 
никіво. Революція 1905—07 акти¬ 
візувала політ, графіку [рисунки 
Д. Кардовського, В. Сєрова, М. 
Добужинського — в Росії, В. Різ- 
ниченка (Велентія), Ф. Красиць- 
кого, І. Бурячка — на Україні, 
А. Азімзаде — в Азербайджані]. 
На цей же час припадає дальший 
розвиток книжкової та журналь¬ 
ної графіки, монументально-деко¬ 
ративного мистецтва, відродження 
народних художніх промислів. Ра¬ 
зом з тим з’явилися окремі угру¬ 
повання {<Мир искусствао^ чГо- 
лубая роза», «Бубновьій валет» 
та ін.), митці яких відокремлю¬ 
вали свою творчість від громад¬ 
ських подій сучасності, прагнули 
до суб’єктивістського відображен¬ 
ня світу, криза буржуазної куль¬ 
тури початку 20 ст. зумовила 
появу різновидів абстрактного 
мистецтва, зокрема лучизму, 
супрематизму (В. Кандінський, 
К. Малевич, М. Ларіонов, Д. 
Бур люк). В цей же час з’являють¬ 
ся засновані на фольклорних мо¬ 
тивах перші твори М. Шагала, 
пройняті образно-музичними асо¬ 
ціаціями картини М. Чюрльоні- 
са (Литва). На поч. 20 ст. утвер¬ 
дженню реалістич. засад і демо¬ 
кратичної тематики в мистецтві 
своїх народів сприяли О. Мураш¬ 
ко, Ф. Кричевський, О. Новаків- 
ський, І. Труш (Україна), Ю. Пен 
(Білорусія), А. Жмуйдзінавічюс, 
Я. Тільберг, Л. Свемп (Латвія), 
А. Лайкмаа, К. Мягі (Естонія), 
М. Тоїдзе, Л. Гудіашвілі (І^узія), 
С. Татевосян (Вірменія). З пере¬ 
могою Великого Жовтня і послі¬ 
довним втіленням принципів ле¬ 
нінської нац. і культурної політи¬ 
ки інтенсивно розвиваються на 
засадах партійності і народності 
всі види і жанри бгігатонаціопаль¬ 
ного радянського образотворчого і 
декор.-ужиткового мистецтва. Ле¬ 
нінський план монументальної 
пропаганди спрямував мистецтво 
на тісний зв’язок з революцій¬ 
ною дійсністю, на виховання в 
революц. дусі трудящих, зумовив 
піднесення його агітаційних форм. 
Самовизначенню, диференціації, 
згуртуванню й стимулюванню твор¬ 
чих сил сприяли худож. угрупо¬ 
вання 20-х років, особливо такі, як 
АХРР (з філіалами в республіках) 
та ОСТ у Росії, АХЧУ та АРМУ 
на Україні. Постанова ЦК ВКП(б) 
«Про перебудову літературно-ху¬ 
дожніх організацій» (1932) створи¬ 
ла умови для ідейної та організа¬ 
ційної консолідації рад. художни¬ 
ків, стала основою створення в 
Москві, Ленінграді, в республіках 
єдиних Спілок радянських худож¬ 
ників, а пізніше (1957) — загаль¬ 
носоюзної Спілки художників 
СРСР. Теоретичне визначення со¬ 
ціалістичного реалізму як твор¬ 
чого методу радянських художни¬ 
ків сприяло дальшому розвиткові 

всіх видів образотворчого мистецт¬ 
ва. В станковому Ліірописі нові 
явища рад. цінності відтворювали 
К. Юон, Ю. Чепцов, О. Дейнека, 
Ю. Пименов, Б. Яковлєв (РРФСР); 
С. Прохоров, М. і Т. Бойчуки, 
І. Падалка, В. Седляр, О. Шов- 
куненко, К. Трохименко, Г. Світ- 
лицький (УРСР); Ц. Сампілов 
(^рят. АРСР); С. Чуйков (Кирг. 
РСР); В. Волков (БРСР); П. Бень- 
ков (Узб. РСР); І. Тоїдзе (Груз. 
РСР); Г. Гюрджян (Вірм. РСР); Б. 

І. Е. Грабар. В. І. Ленін біля прямого 
проводу. 1933. Центральний музей 
В. І. Леніна. Москва. РРФСР. 

Нуралі (Туркм. РСР); А. Кастєєв 
(Каз. РСР) та ін. Історико-револю- 
ційній тематиці присвятили свої 
твори І. Бродський, М. Греков, 
К. Петров-Водкін, О. Герасимов, 
Б. Йогансон, П. Соколов-Скаля 
(РРФСР); М. Самокиш, Ф. Кри¬ 
чевський, Л. Мучник (УРСР); 

•А. Коджоян (Вірм. РСР). 
Образи нової рад. людини ство¬ 
рили в жанрі портрета живо¬ 
писці С. Малютін, Г. Ряжський, 
М. Нестеров, П. Корін (Росія); П. 
Волокидін (Україна); С. Агаджа- 
нян (Вірменія) та ін. Розвивався 
жанр пейзажу — твори В. Бакше- 
єва, І. Грабаря, М. Кримова (Ро¬ 
сія); М. Бурачека, І. Штільма- 
на (Україна); А. Цимакурідзе 
(Грузія); М. Сар’яиа (Вірменія); 
У. Тансикбаєва (Узбекистан). У 
графіці ще з часів громадян, війни 
особливої гостроти і сили набули 
політична карикатура і плакат 
(Д. Моор, В. Дені, М. Черемних, 
Б. Єфімов, Кукринікси — в 
РРФСР; А. Азімзаде — Аз. РСР; 
А. Страхов, О. Довженко, О. Ко- 
зюренко — УРСР). Піднесенню 
рівня мист. книжкової графіки 
сприяли твори в. Фаворського, 
Є. Кибрика, К. Рудакова в 
РРФСР; Г. Нарбута, О. Сахновсь- 
кої, І. їжакевича, О. Довгаля в 
УРСР; І. Тоїдзе, С. Кобуладзе в 
Груз. РСР; А. Коджояна у Вірм. 
РСР. У станковій графіці в цей час 
плідно працювали А. Остроумова- 
Лебедєва, І. Павлов, О. Кравченко, 
П. Староносов, Г. Верейський в 
РРФСР; В. Заузе, В. Касіян в 
УРСР; М. Абегян у Вірм. РСР; 
Т. Абакелія в Груз. РСР; С. Юдо- 
він у БРСР. Продовжує розвива¬ 
тись монументальне мистецтво, 
^ли споруджені пам’ятники В. І. 
Леніну на площі біля Фінлянд¬ 
ського вокзалу в Ленінграді (1925, 
С. Євсєєв) та на ЗАГЕСі (1927, 
І. Шадр), С. М. Кірову (1938, 
М. Томський) у Ленінграді, О. М. 
Островському (1929, М. Андрє- 
єв) у Москві, С. Г Шаумяну (1931, 

С. Меркуров) у ^реацці, Т. Г. 
Шевяевісу в Харкощ, Києіш та Ка- 
неві (1935—39, М. МанГзер), 
Шота Руставелі в Тбілісі (1942, К. 
Мерабішвілі). Символом народу, 
що будує нове суспільство, стала 
скульптурна група «Робітник і 
колгоспниця» В. Мухіної (1937). 
Виразні портрети і скульптурні 
композиції створили М. Андрєєв 
(«Ленініана»), І. Шадр, О. Мат- 
вєєв, С. Лебедєва, Л. Ш^вуд 
(РРФСР); Я. Ніколадзе (Груз. 
РСР); П. Сабсай (Аз. РСР); Г. 
Петрашевич, Л. Муравін (УРСР); 
A. Бембель, 3. Азгур (БРСР). 
Синтезом мистецтва (скульптура, 
монументальний живопис) з ар¬ 
хітектурою позначені перші стан¬ 
ції Московського метрополітену. 
З 20—30-х рр. набуло розвитку 
театр.-декораційне мистецтво (О. 
Головін, І. Рабинович, В. Дмитрі- 
єв, П. Вільямс, Ф. Федоровський 
в РРФСР; А. Петрицький, В. Мел- 
лер, О. Хвостенко-Хвостов, Б. Ко- 
сарєв в УРСР; І. Гамрекелі, О. 
Ахвледіані в Груз. РСР; Г. Яку- 
дов у Вірм. РСР). Утверджувалася 
як окремий різновид мистецтва — 
кіно декорація (В. Єгоров, Є. 
Єней, Й. Шпінель в РРФСР, В. 
Кричевський, М. Уманський в 
УРСР). 
Радянське декоративно-ужиткове 
мистецтво розвивалося на базі дав¬ 
ніх і нових народних художніх 
промислів: палехська мініатюра, 
федоскінська мініатюра, хохлом-- 
ський розпис, богородське скульп¬ 
турне різьблення, мист. димковсь- 
кої іграшки, холмогорське і то¬ 
больське різьблення на кістці (в 
РРФСР), дибинецька та опішнян- 
ська кераміка, кролевецьке та 
дігтярівське ткацтво, клембівська 
та решетилівська вишивка (на Ук¬ 
раїні), худож. обробка металу (в 
Дагестані; див. Кубані), килимар¬ 
ство (на Кавказі і в Серед. Азії). 
Діяли артілі художніх промислів, 
розширялася система підготовки 
творчої молоді у спецпрофтехшко- 
лах і технікумах. Поряд з тради¬ 
ційними орнаментальними кили¬ 
мами на Україні, в Азербайджа¬ 
ні, Вірменії, Туркменії, ЇСазахста- 
ні ткали і сюжетні килими. Багато 
яскравих творчих індивідуально¬ 
стей проявило себе в найрізнома¬ 
нітніших галузях нар. творчості: 
М. Зінов’єв (палехська мініатюра), 
І. Леонтьєв (жостовські підноси), 
Я. Герасименко, І. Гончар (укр. 
кераміка), Г. Собачко-Шостак, 
К. Білокур, М. Примаченко (укр. 
нар. живопис). Восени 1939 в ко¬ 
лектив рад. художників влилися 
митці Зх. України і Зх. Білорусії. 
В 1940 багатонаціональний загін 
рад. митців поповнився худож¬ 
никами Латвії, Литви та Естонії. 
У роки Великої Вітчизняної війни, 
відроджуючи традиції часів гро¬ 
мадянської війни, художники пра¬ 
цювали іі2іЛ<Окнами ТАССо, ство¬ 
рювали пройняті справжнім гро¬ 
мадянським пафосом плакати 
(В. Іванов, В. Корецький в 
РРФСР; В. Касіян в УРСР; І. 
Тоїдзе в Груз. РСР), серії малюн- 
ків і естампів (Д. ІПмаринов, О. 
Пахомов, В. Сойфертіс в РРФСР; 
B. Литвиненко, М. Дерегус, 3. 
Толкачов в УРСР), карикатури 
(Кукринікси, Б. Єфімов, художни¬ 
ки ленінгр. «Боевого карандаша» 

СРСР 

О. П. Ацманчук. 
«Дано наказ...». 1957. 
ДМУОМ у Києві. 
Українська РСР. 

Т. Г. Абакелія. Осінь в 
Імеретії. Олівець, аква¬ 
рель, гуаш. 1937. Дер¬ 
жавний музей мистецтв 
Грузинської РСР. Тбі¬ 
лісі. 

О. Г. Ельдаров. Ната¬ 
вав. Мармур. 1954. 
Державний музей мис¬ 
тецтв Азерб^джан- 
ської РСР імені Р. Му- 
стафаєва. Баку. 

27 УРЕ, т. ш 
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А. X. Абрашитов. Ча¬ 
бан з Казахстану. Дере¬ 
во. 1965. Татарська 
АРСР. 

Б. Ю. Нуралі. Вино¬ 
град. 1929. Туркменсь¬ 
ка РСР. 

В. Л. Кцоєв. Співець. 
Латунь, карбування. 
1970. Північно-Осетин¬ 
ська АРСР. 

в РРФСР) та ін. У цей час набув 
дальшого розвитку жанр портрета 
у ЖИВОПИСІ 1 скульптурі (О. Гера- 
симов, П. Корш, В. Мухіна — 
РРФСР; О. Шовкуненко — УРСР; 
Я. Ніколадзе — Груз. РСР). 
У післявоєнні роки інтенсивно роз¬ 
вивалися нац. мистецькі школи, 
посилилися між ними процеси 
взаємодії та взаємозбагачення, зро¬ 
стали творчі колективи країв і 
областей РРФСР. У 1947 створено 
Академію мистецтв СРСР. У жи¬ 
вописі 40—50-х рр. значне місце 
посіла тема героїчної боротьби 
проти фашистських згігарбників 
(О. Лактіонов, Ю. Непринцев, Б. 
Йєменський, майстри студії ім. 
М. Б. Трекова — в РРФСР; В. Пу- 
зирков, В. Костецький — в УРСР; 
Є. Зайцев — у БРСР). Глибоко 
розкривалися істор. та істор.-рево¬ 
люційна теми [М. Авілов, В. Сє- 
ров, Г. Коржев (РРФСР); М. Дере- 
гус, Г. Меліхов, О. Лопухов, В. 
ІПаталін, А. Насєдкін (УРСР); 
Л. Григорашенко (Молд.^ РСР); 
А. Бекарян (Вірм. РСР); Й. Маш 
кявічюс (Лит. РСР) та ін.]. Па¬ 
фос мирної праці радянських лю¬ 
дей, норми соціалістичної мора¬ 
лі відобразили у своїх картинах 
А. Пластов, Ф. Решетников, Ю. 
Пименов (РРФСР); Т. Яблонська, 
С. Григор’єв, Г. Глюк (УРСР); 
М. Абдуллаєв (Аз. РСР); У. Джа- 
парідзе (Груз. РСР); О. Зарда- 
рян, М. Абегян (Вірм. РСР); 
Л. Абдуллаєв, Н. Кашина (Узб. 
РСР); М. Данешвар (Туркм. 
РСР); Е. Кальнинь, Е. Ілтнер 
(Латв. РСР); Л. Мууга (Ест. РСР). 
Образи людей праці, діячів куль¬ 
тури втілювали в портретах живо¬ 
писці В. Єфанов, П. Корін, Д. 
Налбандян, В. Орєшников, Й. Се- 
ребряний (РРФСР); М. Божій, 
O. Шовкуненко, А. Коцка 
(УРСР); К. Мгігалашвілі (Груз. 
РСР); А. Гудайтіс (Лит. РСР), 
скульптори С. Коненков, М. Том¬ 
ський, В. Мухіна, Є. Вучетич 
(РРФСР); М. Лисенко, В. Боро¬ 
дай, О. Ковальов (УРСР); 3. Аз- 
гур (БРСР); Я. Ніколадзе, К. Ме- 
рабішвілі (Груз. РСР); П. Сабсай 
(Аз. РСР); О. Мануйлова (Кирг. 
РСР); Т. Залькалн (Латв. РСР). 
Красу рідного краю натхненно 
оспівували в своїх творах С. 
Герасимов, Г. Нісський, Я. Ромас, 
М. Ромадін, С.Юнтунен (РРФСР); 
М. Глущенко, Ф. Манайло, С. 
Шишко (УРСР); Е. Кітс (Ест. 
РСР); Г. Айтієв (Кирг. РСР); У. 
Тансикбаєв (Узб. РСР); М. Сар*- 
ян (Вірм. РСР); В.Цвірко(БРСР). 
Інтенсивно і багатопланово роз¬ 
вивався монументальний живопис 
[П. Корін, О. Дейнека (РРФСР); 
С. Кириченко, Н. Клейн (УРСР); 
P. Стуруа (Груз. РСР); А. Стошкус 
(Лит. РСР)]. Оригінальність ху- 
дож. рішень властива кращим ро¬ 
ботам художників театру — В. 
Риндіна, М. Акімова, Н. Шифріна 
(РРФСР); А. Петрицького, Ф. Ні- 
ррда, Д. Лідера (УРСР); А. Фата- 
лієва, Е. Алмаз-заде (Аз. РСР); 
С. Вірсаладзе, І. Сумбаташвілі 
(Груз. РСР); Г. Ісмаїлової (Каз. 
РСР); А. Лапіня (Лат. РСР); Є. Че- 
модурова (БРСР)та ін. Тематич¬ 
не багатство та емоційна різнома¬ 
нітність характерні для розвитку 
повоєнної (2-а пол. 40-х—50-і рр.) 
станкової і книжкової графіки: 

твори Є. Кибрика, Д. Шмаринова, 
Д. Дубинського, О. Каневського, 
В. Фаворського, А. Гончарова, 
В. Лебедєва, В. Конашевича, Б. 
Пророкова, Кукриніксів, М. По- 
номарьова та ін. (РРФСР); В. 
Касіяна, О. Кульчицької, М. Де- 
регуса, В. Литвиненка, О. Пащен- 
ка (УРСР); А. Рзакулієва, М. 
Рахман-заде (Аз. РСР); Д. Га- 
башвілі, В. Григолія (Груз. РСР); 
В. Айвазяна, Г. Ханджяна (Вірм. 
РСР); Л. Їльїної (Кирг. РСР); 

В. К. Бялиницький-Біруля. Рання 
весна. 1912. Білоруська РСР. 

Й. Кузьмінскіса, В. Юркунаса, 
A. Скірутіте (Лит. РСР); Е. Ока- 
са, Г. Рейндорфа (Ест. РСР). У 
40—бО-х рр. набуває нового розвит¬ 
ку монументальна скульптура, ішо 
що свідчать меморіальні ансамблі 
й пам’ятники: на честь воїнів і пар¬ 
тизанів, які полягли, визволяючи 
Білорусію, зокрема в Мінську 
(1954), молодогвардійцям в Крас¬ 
но доні (1954), жертвам фашизму 
в с. Пірчюпісі Варенського р-ну 
Лит. РСР (1960), а також ансамбль 
у Трептов-парку в Берліні (1946— 
49). Встановлено численні пам’ят¬ 
ники народним героям, діячам 
культури. 
Широтою гуманістичної проблема¬ 
тики, пластичною виразністю від¬ 
значаються скульптурні компози¬ 
ції В. Лішева, К. Бєлашо- 
вої, Ф. Фівейського, М. Бабуріна 
(РРФСР); І. Кавалерідзе, О. Су- 
прун, В. Клокова (УРСР); Л. Ду- 
биновського (Молд. РСР); К. Бог- 
данаса (Лит. РСР); Я. Заріня 
(Латв. РСР) та ін. 
Рад. живопис 60—70-х рр. пов’я¬ 
заний з творчістю А. Мильникова, 
О. Мойсеєнка, В. Іванова, В. Поп- 
кова, О. і С. Ткачових, Д. Жилін- 
ського, Г. Коржева (РРФСР); 
Т. Яолонської, О. Хмельницько¬ 
го, В. Одайника, М. 'Антончика, 
B. Токарева (УРСР); М. Савиць- 
кого (БРСР); І. Вієру, М. Греку, 
В. Руссу-Чс^ану (Молд. РСР); 
К. Тельжанова (Каз. РСР); Т. 
Салахова, Т. Наріманбекова (Аз. 
РСР); І. Кличева, Д. Байрамова 
(Туркм. РСР); К. Махарадзе, 
Г. Тотібадзе, 3. Ніжарадзе (Груз. 
РСР); Л. Бажбеук-Мелікян, С. 
Мурадяна (Вірм. РСР); І. Заріня 
(Латв. РСР). Значні монументаль¬ 
но-декоративні твори виконали в 
60—70-х рр. А. Васнецов, Ю. Ко- 
рольов, А. Мильников, Б. Таль- 
берг, О. Філатчев (РРФСР); С. 
Кириченко (УРСР); 3. Церетелі, 
М. Ігнатов (Груз. РСР); А. Стош¬ 
кус (Лит. РСРУ в монументальній 
скульптурі значне місце посіли 
меморіальні комплекси: пам’ят- 
ники-ансамблі — героям Сталін- 

градської битви у Волгограді 
(1967, під керівництвом Є. Вуче- 
тича), героїчним захисникам Ле¬ 
нінграда (1975, М. Анікушин та 
ін.), меморіальний ансамбль чУк- 
раїнський державний музей Ве¬ 
ликої Вітчизняної війни 1941—1945 
років> у Києві (1981, Є. Вучетич, 
В. Єлізаров, В. Бородай та ін.); ме¬ 
моріальні комплекси — Хатинь 
(1968—69, С. Селіханов та ін.) та 
Брестська фортеця-герой (1971, О. 
Кибальников, А. Бембель) в Бі¬ 
лорусії, Саласпілс поблизу Риги 
(1967, Л. Буковський та ін.), чГе- 
роям громадянської війни і Вели¬ 
кої Вітчизняної війни 1941—45 рр.> 
в Новоросійську (1982, В. Цигаль 
та ін.). Споруджено пам’ятники 
К. Марксу в Москві (1961, Л. 
Кербель), В. І. Леніну в Донецьку 
(1967, Е. Кунцевич), в Берліні 
(1970, М. Томський), монументи 
на честь проголошення Рад. вла¬ 
ди на Україні в Харкові (1975, 
В. Агібалов та ін.), на честь Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції 
в Києві (1977, В. Бородай, В. та 
І. Зноби), борцям Революції в 
м. Фрунзе (1978, Т. Садиков), 
Бойової Слави Радянських Зброй¬ 
них Сил у Львові (1970, Д. Крва- 
вич, Е. Мисько та ін.), засновнику 
Тбілісі Вахтангу Горгосалі (1967, 
Е. Амашукелі), М. Налбандяну в 
Єревані (1966, М. Нікогосян), 
Ч. Валіханову в Алма-Аті (1969, 
X. Наурзбаєв). У повоєнний час 
набуло дальшого розквіту рад. 
декоративно-ужиткове мистецтво. 
Починаючи з 2-ї пол. 40-х рр. 
митцями усіх республік виготовля¬ 
ються унікальні виставочні твори 
(фарфорові і скляні вази, кераміч¬ 
ні композиції, тиснення на шкірі, 
ювелірні вироби), з бО-х рр. роз¬ 
роблялися нові, функціональні за 
формою зразки малогабаритних 
меблів та ін. предметів побутового 
призначення, посилилася вираз¬ 
ність кольору і фактури в декора¬ 
тивних тканинах, збільшилися різ¬ 
номанітність і багатство ритму, ко¬ 
льору і форми в ужитковій керамі¬ 
ці, худож. СКЛІ тощо. Широку 
популярність здобули своїми ви¬ 
робами керамісти П. Леонов, С. 
Орлов, В.Васильковський, І. Лясс, 
B. Ольшевський (РРФСР); О. Же- 
лєзняк, П. Цвілик (УРСР); 
H. Кікнадзе, Ш. Наріманішві- 
лі, Ж. Почхідзе (Груз. РСР); 
Ю. Адомоніс (Лит. РСР); С. Озо- 
ліня (Латв. РСР); майстри ху¬ 
дожнього скла Г. Антонова, 
C. Бескинська, Є. Рогов (РРФСР); 
М. Павловський, Л. Митяєва, 
I. Зарицький, А. Балабін, С. Го- 
лембовська (УРСР); карбування 
на металі К. Гуру лі, М. Кута- 
теладзе, І. Очіаурі (Груз. РСР); 
худож. текстилю А. Андрєєва, 
Н. Жовтіс (РРФСР); Г. Верес, 
Г. Василащук, Л. Жоголь (УРСР); 
Ю. Бальчиконіс, Р. Блустова (Лит. 
РСР). Поряд з новими виготовляю¬ 
ться і традиційні худож. предмети 
(кераміка Дагестана і Івано-Фран¬ 
ківська, фаянс Гжелі, розписні 
вироби Хохломи, димковська гли¬ 
няна іграшка, груз. карбування, 
худож. текстиль республік При¬ 
балтики та ін.), які надають сучас. 
житл. інтер’єру індивідуальної 
виразності. 
Важливе значення в розвитку де¬ 
кор.-ужиткового мист. має поста- 



нова ЦК КПРС <Про народні ху¬ 
дожні промисли» (1975). 
Плі)ціо розвивається художнє 
конструювання {дизайн). Вели¬ 
ку роль у процесі ідейно-худож¬ 
нього виховання молодих митців 
відіграла постанова ЦК КПРС 
<Про роботу з творчою молоддю» 
(1976). У 70—80-х рр. систематич¬ 
но організуються всесоюзні і рес¬ 
публіканські виставки творів мо¬ 
лодих художників; при Спілці 
художників СРСР діє Об’єднан¬ 
ня молодих художників і мистецт¬ 
вознавців. За новими принципами 
оформлення з використанням су¬ 
часних тех. засобів були розгор¬ 
нуті експозиції павільйонів СРСР 
на Всесвітніх виставках у Брюс¬ 
селі (1958) та Осаці (1970),обидві— 
гол. художник К. Рождественсь- 
кий; в Монреалі (1967) та Спокані 
(США, 1974), обидві — гол. худож¬ 
ник Р. Клікс. На високому ідейно- 
худож. рівні були оформлені уро¬ 
чисті церемонії XXII Олімпій¬ 
ських ігор у Москві (1980), святку¬ 
вання 1500-річчя Києва (1982). 
З 1927 кращі твори рад. мист. 
експонуються на всесоюзних ви¬ 
ставках, які систематично органі¬ 
зуються Міністерством культури 
СРСР і Спілкою художників 
СРСР. Пропаганда кращих досяг¬ 
нень рад. мист. здійснюється видав¬ 
ництвами <Искусство», чИзобрази- 
тельное искусство», чСоветский ху¬ 
дожник», журналами ч Искусст¬ 
во», чТворчество», чДекоративнеє 
искусство СССР» (усі — в Москві), 
республіканськими спеціалізовани¬ 
ми видавництвами і журналами. В 
Рад. Союзі діють Академія мис?- 
тецтв СРСР, 12 художніх вузів, 
71 художнє уч-ще, 1013 дитячих 
художніх шкіл; працюють більш 
як 170 музеїв. Див. також розділ 
Образотворче мистецтво в статтях 
про союзні республіки, розділ 
Культура в статтях про авт. рес¬ 
публіки та статті про художників, 
види і жанри мистецтва, міста. 
Іл. див. на окремому аркуші, с. 
384-385. 
Літ,: Ленін В. І. Про культуру і мис¬ 
тецтво. К,, 1957; История искусетва 
народов СССР, т. 1—9. М., 1971—82; 
Виставки советского изобразительно- 
го искусетва. Справочник, т. 1 — 5. 
М., 1965—81; Макаров К. А. Со^ 
ветское декоративное искусство. [Аль¬ 
бом]. М., 1974; Толстой В. П. Мону- 
ментальное искусство СССР. [Аль¬ 
бом]. М., 1978; Зингер Е. А. Пробле¬ 
ми интернационального развития со¬ 
ветского искусетва. М., 1977; Художни¬ 
ки народов СССР. Биобиблиографи- 
ческий словарь, т. 1—3. М., 1970—75; 
Искусство стран и народов мира. 
Краткая художественная знциклоііе- 
дия, т. 1 — 5. М., 1962—81. 

В. А. Афанасьєв. 

XXII. Музика. 

За раннього середньовіччя музика 
була складовою частиною високо- 
розвинутих культур, що склалися 
на тер. су час. рад. республік. В 
Грузії і Вірменії в 4 ст. зародилися 
форми церк. співу, в 8—9 ст. тут 
сформувалася своєрідна система 
нотації. Відомості про форми світ¬ 
ського музикування є у вірм. ге¬ 
роїчному епосі ч Давид Сасун- 
ський» (10 ст.) і в поемі Ш. Руста- 
велі чВитязь у тигровій шкурі» 
(12 ст.). У 10 ст. було створено ч Ве¬ 
ликий трактат про музику» Мух- 
хамеда Фарабі (Середня Азія). 

У Київській Русі поряд з церков¬ 
ною музикою (див. Розспів, Крю¬ 
ки) існувала й світська профес. 
музика, представлена мистецт¬ 
вом скоморохів. У 15—16 ст. на 
Україні виник своєрідний вид нар. 
героїчного епосу — думи, розви¬ 
валося кобзарське мистецтво 
(див. також Кобзарі), інструм. му¬ 
зикування (див. Бандуристи, Лір¬ 
ники, Троїста музика). В 17 ст. 
на Україні і в Росії поширився 
партесний спів (теоретиком його 
був укр. композитор М. Ділець- 
кий), розквіту досяг у 18 ст. (хо¬ 
рові концерти видатних діячів рос. 
і укр. муз. культури А. Веделя, 
М. Березовського, Д. Бортнянсько¬ 
го). В 1738 засн. Глухгвську спі¬ 
вацьку школу. Багато народів 
царської Росії не мало муз. писем- 
нреті, музика існувала лише в ус¬ 
ній традиції. У таджиків і узбе¬ 
ків були поширені вокально-ін- 
струм. твори— маком, у азербай¬ 
джанців — мугам, вірмен — мис¬ 
тецтво агиугів. З останньої трети¬ 
ни 18 ст. почала формуватися рос. 
нац. муз. школа, розвивалися 
опера, балет, симфонічна музика, 
хорові й камерні жанри (компози¬ 
тори М. Соколовський, В. Пашке- 
вич, Є. Фомін, О. Аляб’єв, О. 
Гурильов, О. Варламов, О. Вер- 
стовський, К. Кавос). На нац. 
муз. фольклорі грунтується мис¬ 
тецтво основоположника класичної 
рос. музики М. Глинки, О. Дарго- 
мижського, учасників <Могучоі 
кучки> — М. Балакірєва, М. Му- 
соргського, О. Бородіна, М. Рим¬ 
ського-Корсакова, Ц. Кюї, твор¬ 
чість П. Чайковського. їхні тради¬ 
ції розвивали С. Танєєв, О. Гла- 
зунов, А. Лядов, С. Рахманінов, 
О. Скрябін, 1. Стравінський. Під 
впливом рос. муз. культури від¬ 
бувалося становлення нац. компо¬ 
зиторських шкіл: укр. (С. Гу- 
лак-Артемовський, М. Лисенко, 
М. Калачевський, М. Леонто- 
вич, К. Стеценко, С. Людкевич), 
груз. (М. Баланчивадзе, Д. Ара- 
кішвілі, 3. Паліашвілі), вірм. (Ко- 
мітас, А. Тігранян, О. Спендіа- 
ров), азерб. (У. Гаджибеков), ла¬ 
тне. (Е. Дарзінь, А. Юр’ян, Я. 
Вітол), лит. (М. Чюрльоніс, М. 
Петраускас), естонської (Р. Тобі- 
ас, А. Капп). Творчі контакти спри¬ 
яли взаємозбагаченню нац. муз. 
культур. Прогресивну роль у ста¬ 
новленні профес. музики, пропа¬ 
ганді муз. творів, поширенні муз. 
освіти й музичного виховання ві¬ 
діграли Російське музичне това¬ 
риство і його відділення в ряді 
міст країни (див., зокрема. Ки¬ 
ївське відділення Російського му¬ 
зичного товариства). 
Всесвітнє визнання здобуло в 19— 
20 ст. муз.-виконавське мистецтво: 
піаністи А. Рубінштейн, С. Рах¬ 
манінов, О. Скрябін, М. Лисенко; 
віолончелісти К. Давидов, А. Бран- 
дуков, О. Вержбилович; скрипалі 
М. Дмитрієв-Свєчин, Л. Ауер, 
І. Гржималі; вокалісти Й. Петров, 
С. Гулак-Артемовський, Ф. Стра¬ 
вінський, Ф. Шаляпін, Л. Собі- 
нов, А. Нежданова, О. Мишуга та 
С. Крушельницька; артисти ба¬ 
лету П. Гердт, М. Кшесинська, 
А. Павлова, Т. Карсавіна, К. Гель- 
цер; балетмейстери М. Петіпа, 
Л. Іванов, М. Фокін, О. Горський. 
Велика Жовтн. соціалістич. рево¬ 

люція створила умови для всебіч¬ 
ного розвитку музичних культур 
народів СРСР. Тісно пов’язана з 
прогресивними традиціями мину¬ 
лого, рад. музика пройнята ідея¬ 
ми революц. перетворення світу і 
побудови комуністичного суспіль¬ 
ства. Вона є багатонаціональною. 
Нац. муз. культури, які входять 
до її складу, активно взаємодіють 
між собою, збагачують одна одну 
і грунтуються на спільних ідейно- 
естетичних принципах соціалістич¬ 
ного реалізму. Найважливішою 
умовою її формування стало держ. 
муз. будівн^тво. Початок цьому 
покладено підписаним В. І. Лені¬ 
ним 12.VII 1918 декретом Рад- 
наркому про Моск. та Петрогр. 
консерваторії. Постановою Нар- 
комосу від 25.XI 1918 навчання 
музики було включено в програму 
єдиної трудової школи. 
Перші рад. муз. твори (гол. чин. 
пісні) створено в роки громадян, 
війни самодіяльними авторами 
(чПо долинам и по взгорьям» та 
ін.)і композиторами, пов’язаними з 
червоноармійськими частинами,— 
чМарш комунарів» та чПроводи» 
(на мелодію укр. нар. пісні чОй 
що ж то за шум») Д. Васильєва- 
Буглая, чМарш Будьонного» Дм. 
Покрасса, ч Красная Армия всех 
сильней» С. Покрасса. Революц. 
перетворення суспільства відо¬ 
бражено в хор. і вокальних тво¬ 
рах О. Кастальського, М. Леон- 
товича, Я. Степового, К. Стецен- 
ка. Оптимістичними настроями 
пройнята 5-а симфонія М. Мясков- 
ського (1918). В 20 — на поч. 
30-х рр. відбувалася інтенсивна 
перебудова муз. життя. Відкрили¬ 
ся нові муз. театри і консерваторії, 
широко розвивалася худож. само¬ 
діяльність, почалося регулярне 
радіомовлення, яке стало активним 
засобом масової муз. освіти. Ваго¬ 
мим внеском у рад. музику були 
опери чДаїсі» 3. Паліашвілі (1923), 
чАлмаст» О. Спендіарова (1928), 
чЗолотий обруч» Б. Лятошинсько- 
го (1929), чНіс» Д. Шостаковича 
(1930). Визначним досягненням 
рад. музики є фп. творчість В. Ко- 
сенка і Л. Ревуцького, канта- 
та-симфонія останнього чХустина» 
(1922). Плідною була діяльність 
майстрів старшого покоління: опер¬ 
них і симф. диригентів М. Маль¬ 
ка, К. Сараджева, В. Сука; хоро¬ 
вих диригентів М. Климова, П. 
Чеснокова; піаністів Г. Беклеміше- 
ва, В. Пухальського, Ф. Блумен- 
фельда, О. Гольденвейзера, К. Ігу- 
мнова, Л. Ніколаєва; співаків П. 
Андрєєва, 1. Єршова, А. Нежлано¬ 
вої, Н. Обухової, П. Цесевича; 
балетмейстерів Ф. Лопухова, К. 
Голейзовського, Л. Лащиліна, В. 
Тихомирова та ін. Поряд з ними 
після Великого Жовтня сформу¬ 
валася нова плеяда видатних 
виконавців і педагогів: оперні і 
симфонічні диригенти О. Гаук, 
М. Голованов, А. Пазовський, С. 
Самосуд, В. Дранишников; хоро¬ 
вий диригент О. Свєшников; піані¬ 
сти Г. Нейгауз, Л. Оборін, В. Соф- 
роницький; скрипалі М. Полякін, 
А. Ямпольський; співаки В. Бар¬ 
сова, К. Держинська, О. Катуль- 
ська, І. Козловський, С. Лемешев, 
М. Максакова, С. Мигай, О. та 
Г. Пирогови, С. Преображенська, 
М. Рейзен (всі—РРФСР); М. До- 
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Г. X. Бжеумихов. Порт¬ 
рет Шора Ногмова. 
Граніт. 1969. Кабарди- 
но-Балкарська АРСР. 

Ю. С. Грушевський. На 
ведмедя. Мідь, карбу¬ 
вання. 1969. Башкир¬ 
ська АРСР. 

Сцена з балету ч Спляча 
красуня» П. І. Чайков¬ 
ського. Ленінградський 
академічний театр 
опери та балету імені 
С. М. Кірова. 1958. 
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Виступ Державного ан¬ 
самблю танцю «Шара- 
Тив>. Абхазька АРСР. 

нець, М. Литвиненко-Вольгемут, 
М. Микиша, І. Паторжинський, 
О. Петрусенко (УРСР); Бюль- 
Бюль, Ш. Мамедова (Аз. РСР)та 
ін. Було створено виконавські 
колективи <Персимфанс> (Перший 
симф. ансамбль), струнні квар¬ 
тети ім. В. І. Леніна (1918), ім. 
О. Глазунова, ім. Л. Бетховена 
(РРФСР), ім. Комітаса (Вірм. 
РСР), ім. Ж. Вільйома, хорова 
капела <Думка> (обидва — УРСР). 
В республіках проводили велику 
роботу по збиранню фольклору, 
зокрема, В. Бєляєв (РРФСР), П. 
Демуцький, К. Квітка (УРСР) 
та ін. У цей період рад. музика 
вже нагромадила цінний досвід 
у ряді жанрів. Муз. образи колек¬ 
тивних героїв — революц. мас 
постали в хорах і піснях рос. ком¬ 
позиторів М. Коваля, О. Дави- 
денка, українських — В. Верхо¬ 
винця, В. Борисова, П. Козицько- 
го. Серед творів на су час. тему: 
опера <3а Червоний Петроград> 
А. Гладковського та Є. Пруссака 
(1925), балети чЧервоний мак» Р. 
Глієра (1927), чЗолотий вік» (1930) 
та <Болт» (1931) Д. Шостаковича, 
оперети чЖенихи» (1927) і чНожі» 
(1928) І. Дунаєвського; симф. твори 
(6-а симфонія М. Мясковського, 
1923; 1-а симфонія Д. Шостакови- 
ча, 1925; чВеснянки» М. Вериків- 
ського, 1924; 2-а симфонія Л. 
Ревуцького, чУвертюра на 4 укра¬ 
їнські теми» Б. Лятошинського, 
обидві — 1927). Завдання і шляхи 
розвитку рад. музики по-різному 
визначалися творчими об’єднання¬ 
ми. Утворена 1923 Російська асо- 
ціація пролетарських музикан¬ 
тів (РАПМ, аналогічні органі¬ 
зації діяли і в ін. республіках, 
зокрема, на Україні — АПМУ) 
боролася за ідейну перебудову 
музики, однак припускалася при 
цьому вульгаризації. Принци¬ 
пам РАПМ протистояла пози¬ 
ція Асоціації сучасної музики 
(АСМ, засн. 1924), яка ставила 
своїм завданням пропаганду тво¬ 
рів рад. композиторів і ознайом¬ 
лення з новими творами зарубіж¬ 
ної музики, але не мала чіткої 
ідейно-естетичної програми. Це 
зумовило її розпад 1931. Після по¬ 
станови ЦК ВКП(б) від 23.ІУ 1932 
чПро перебудову літературно-ху¬ 
дожніх організацій» замість існую¬ 
чих роздрібнених об’єднань було 
створено спілки композиторів 
(1932—40 — у Москві, Ленінграді, 
на Україні, у Вірменії, Білорусії, 
Грузії та ін.). Це сприяло згурту¬ 
ванню творчих зусиль діячів рад. 
музики. У 20—30-х рр. у всіх союз, 
і автоном. республіках засновано 
нац. муз. театри (зокрема, в Узбе¬ 
кистані, Казахстані, Киргизії, 
Башкирії, Татарії, де до революції 
музика існувала лише в усній фор¬ 
мі), симф. оркестри (у т. ч. Симф* 
оркестр СРСР, 1936; Симфонічний 
оркестр УРСР, 1937), камерно-ін- 
струм. ансамблі; Ансамбль народ¬ 
ного танцю СРСР Ансамбль 
танцю УРСР (1937). З 1936 про¬ 
водилися декади нац. л-ри і мис¬ 
тецтва, які сприяли обміну досяг¬ 
неннями, зокрема, в галузі муз. 
творчості. З 1933 відбуваються 
всесоюзні музичні конкурси, на 
яких здобули визнання вихованці 
радянських виконавських шкіл: 
диригенти К. Іванов, Є. Мравінсь- 

кий, О. Мелік-Пащаєв, Н. Рахлін, 
Ю. Файєр, Б. Хайкін; піаністи 
Е. Плельс, Я. Зак, П. Серебря- 
ков, Я. Флієр; органіст І. Браудо; 
скрипаль Д. Ойстрах; віолончеліс¬ 
ти С. Кнушевицький, Д. Шафран; 
арфістка В. Дулова. Серед опер¬ 
них співаків виділилися Л. Алек- 
сандровська (БРСР), М. Михай- 
лов, Г. Нелєпп, Н. Ханаєв, Н. 
Шпіллер (РРФСР); 3. Гайдай, 
М. Гришко, Ю. Кипоренко-Доман- 

Виступ хореографічної групи ансамб¬ 
лю пісні 1 танцю чОрля» Краснояр¬ 
ського палацу піонерів. РРФСР. 

ський, М. Роменський (УРСР); 
П. Аміранашвілі, Д. Андгуладзе 
(Груз. РСР); А. Данієлян, Т. Са- 
зардарян (Вірм. РСР); К. Бай- 
сеїтова (Каз. РСР); X. Насиро- 
ва (Узб. РСР). Серед балетмей¬ 
стерів — Р. Захаров, Л. Лав- 
ровський, В. Вайнонен, Л. Якоб- 
сон (РРФСР), В. Вронський, С. 
Сергєєв (УР(ІР); артистів балету 
— М. Семенова, О. Єрмолаєв, Г. 
Уланова, К. Сергєєв, О. Лепе- 
шинська, Н. Дудинська, А. Мес- 
серер, М. Габович (РРФСР), Г. 
Алмасзаде (Аз. РСР), В. Чабу- 
кіані, О. Гварамадзе (Груз. РСР), 
Б. Бейшеналієва (Кирг. РСР), К. 
Джапаров (Туркм. РСР), М. Тур- 
гунбаєва (Узб. РСР), О. Гаврилова 
(УРСР), 3. Насретдінова, X. Са- 
фіуллін (Башк. АРСР). Справді 
масовою стала рад. пісня. Попу¬ 
лярні пісні та хори І. Дунаєвсько¬ 
го, О. Александрова, М. Блантера, 
В. Захарова, Л. Кніппера, К. Ли¬ 
стова, Д. Шостаковича (РРФСР); 
К. Богуславського, Г. Верьовки, 
П. Козицького, Л. Ревуцького, 
М. Коляди (УРСР); І. Любана 
(БРСР); Ш. Мшвелідзе. І. Тускія 
(Груз. РСР); А. Жуоанова, Л. 
Хаміді (Каз. РСР); М. Музафаро- 
ва, Д. Файзі (Тат. АРСР) та ін. 
Велика роль у пропаганді пісні 
належить Ансамблю пісні і танцю 
Радя^ькоі Армії (засн. 1928), 
Російському народному хорові 
(засн. 1910, з 1927 — ім. М. П’ят- 
ницького), естрадному оркестру 
під керівництвом *Л. Утьосова 
(заснований 1929), окремим вико¬ 
навцям (К. Шульженко, Л. Рус- 
лановій та ін.). В галузі кіномузи- 
ки активно працювали не тільки 
композитори-піснярі, а й симфо- 

Виступ Державного ансамблю танцю 
Вірменської РСР. 

ністи (Д. Кабалевський, Б. Лято- 
шинський, С. Прокоф’єв, А. Ха- 
чатурян, Д. Шостакович). Рад. піс¬ 
ня мала вплив на розвиток ін. 
жанрів муз. творчості (опери, опе¬ 
рети, симфонії, романсу). 
Сформувалася т. з. пісенна опера, 
яка спиралася на інтонації і фор¬ 
ми рад. масової пісні [чТихий Дон» 
(1935), чПіднята цілина» І. Дзер* 
жинського, чБроненосець ,,Потьом- 
кін“» О. Чишка (обидві — 1937), 
чВ бурю» Т. Хрєнникова (1939)]. 
Образи індивідуальних героїв вті¬ 
лено в операх ч Леді Макбет Мцен- 
ського повіту» (чКатерина Ізмай- 
лова») Д. Шостаковичгь 1932; чКо¬ 
ла Брюньйон» Д. Каоалевського, 
чЩорс» Б. Лятошинського, обид¬ 
ві — 1938, чСемен Котко» С. Про- 
коф’єва, 1939. Оперні твори, в т. ч. 
муз. драми, було створено в Азер¬ 
байджані—чНергіз» А. М. М. Ма- 
гомаєва (1935), чКер-огли» У. Га- 
джибекова (1937); у Казахстані — 
чКиз-Жибек» (1934) та чЄр Тар- 
гин» Є. Брусиловського (1936); у 
Білорусії —чУ пущах Полісся» 
А. Богатирьова та чМихась Під- 
горний» Є. Тикоцького (обидві — 
1939); у Вірменії—чЛусабацин» 
A. Степаняна (1938); у Киргизії 
— чАйчурек» В. Власова, В. Фере 
і А. Малдибаєва (1939); у Таджи¬ 
кистані — ч Повстання Восе» С. 
Баласаняна (1939); в Узбекиста¬ 
ні — чФархад і Ширін» В. Ус¬ 
пенського і Г. Мушеля (1937), 
чЛейлі і Меджнун» Р. Глієра 
і Т. Садикова (1940); у Татарії — 
чАлтинчач» Н. Жиганова (1940). 
У балетній музиці відобразилися 
ідеї, образи, сюжети з історії і 
літератури: ч Полум’я Парижа» 
(1932), чБахчисарайський фонтан» 
(1934) Б. Асаф’єва, чРомео і 
Джульєтта» С. Прокоф’єва (1936; 
РРФСР), чСерце гір» А. Баланчи- 
вадзе (1936; Груз. РСР), чПан 
Каньовський» М. Вериківського 
(1931), чЛелеченя^ Д. Клебанова 
(1937),ч Лілея» К.Данькевича (1940; 
УРСР), чСоловей» М. Крошнера 
(1939; БРСР),чДівочабашта»А.Ба- 
далбейлі (1940; Аз. РСР), чШура- 
ле» Ф.Ярулліна (1941; Тат. АРСР). 
Початок розквіту рад. оперети зна¬ 
менували постановки ч Золотої до¬ 
лини» І. Дунаєвського (1937), чВе- 
сілля в Малинівці» Б. Александ- 
рова (1937; РРФСР), чСорочинсь- 
кого ярмарку» О. Рябова (1936; 
УРСР). У вокально-симф. музиці 
з’явилися монументальні твори ге- 
роїко-епічного напряму: чКантата 
до 20-річчя Жовтня» (1937) та 
ч Олександр Невський» С. Проко¬ 
ф’єва, симфонія-кантата чНа полі 
Куликовому» Ю. Шапоріна, чОме¬ 
лян Пугачов»М. Коваля, чЗаповіт» 
Б. Лятошинського (всі — 1939). 
Визначним досягненням симф. му¬ 
зики є 5-а (1937) і 6-а (1939) сим¬ 
фонії Д. Шостаковича, 16-а (1936) 
та 21-а (1940) симфонії М. Мясков¬ 
ського. Симф- музика розвивалася 
на Україні [чГероїчна увертюра» 
B. Косенка (1932), 2-а симфонія 
Б. Лятошинського (1936), симф. 
поема чОтелло» К. Данькевича 
(1938)], в Грузії (Г. Кіладзе, Ш. 
Мшвелідзе). 
Розквіту досяг жанр інструм. 
концерту з оркестром [фп. (1936) 
та скрипковий (1940) концерти 
А. Хачатуряна, 2-й скрипковий 
C. Прокоф'єва (1935), фортепіанний 
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Л. Ревуцького (1936)]. Після воз^ 
з’єднання укр. земель в єдиній 
Укр. Рад. Д-В1 в сім’ю рад. митців 
увійшли композитори С. Людке- 
вич, в. Барвінський, М. Колесса, 
Р. Симович, А. Солтис, Є. Козак, 
A. Кос-Анатольський, фолькло¬ 
рист і композитор Ф. Колесса та 
ін. Вони активно включилися в 
муз. творче життя країни. Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941 
—45 головною в музиці стала те¬ 
ма Батьківщини, її захисту від 
фашист, навали. Провідне місце 
серед муз. жанрів належало пісні. 
Своєрідним муз. закликом до все- 
нар. боротьби стала пісня чСвя¬ 
щенна війна» О. Александрова. 
Патріотичним звучанням сповне¬ 
ні героїчні пісні чСвятое ленинское 
знамя» О. Алексан дрова, чПесня о 
Днепре» М. Фрадкша, чПесня ар- 
тиллеристов» Т. Хрєнникова, чОй 
тумани мои» В. Захарова, чІПумел 
сурово Брянский лео С. Каца, 
чЗаветний камень» Б. Мокроусо¬ 
ва, ліричні пісні (чТемная ночь» 
М. Богословського, чВ землянке» 
К. Листова, чСмуглянка» А. Нови- 
КОВ2Ц чВечер на рейде», чСоловьи» 
B. Соловйова-Сєдого та ін.). 
Глибоке узагальнене втілення ді¬ 
стали події війни в симфонічній 
музиці: 7-а (1942) і 8-а (1943) 
симфонії Д. ІПостаковича, 5-а С. 
Прокоф’єва (1944), 2-а (чСимфонія 
3 дзвоном», 1943) А. Хачатуряна, 
симфонії ІП. Мшвелідзе (1943) й 
A. Баланчивадзе (1944) та ін. Епіч¬ 
ні тенденції характерні і для во* 
кально-симф. творів цього періо¬ 
ду— ораторії чОповідь про битву 
за Руську землю» Ю. Шапоріна 
(1944; РРФСР), кантати-симфонії 
чУ країно моя» А. Штогаренка 
(1943; УРСР). 
Патріотизм і життєлюбність рад. 
людей втілено в музиці балету 
4 Гаяне» А. Хачатуряна (1942), 
морально-етичні проблеми класи¬ 
чної літератури — в музиці бале¬ 
ту чПопелюшка» (1945) та опе¬ 
рі чВійна і мир» (1952) С. Проко¬ 
ф’єва. Класичні твори народів 
СРСР покладено в основу опер 
ч Наймичка» М. Вериківського 
(1943, за Т. Шевченком; УРСР), 
чУлугбек» О. Козловського (1942, 
Узб. РСР), ч Абай» А. Жубанова та 
Л. Хаміді (1944, Каз. РСР). Про¬ 
тягом 1-го післявоєнного десяти¬ 
ліття відновлено і розширено мере¬ 
жу муз. театрів, концертних і навч. 
закладів; інтенсивно розвивалося 
телебачення, яке стало могутнім 
джерелом поширення музики, 
прийшло нове покоління вико¬ 
навців: диригенти Г. Рождествен- 
ський, є. Свєтланов (РРФСР), 
Ніязі (Аз. РСР), К. Симеонов, 
B. Тольба (УРСР), піаністи С. 
Ріхтер, Т. Ніколаєва, скрипалі 
І. Безродний, Л. Коган, співаки 
К. Лаптєв, І. Архипова, П. Лісі- 
ціан, О. Огнівцев, Л. Мяснико- 
ва, І. Петров (всі — РРФСР), Р. 
Бейбутов (Аз. РСР), Г. Гаспа- 
рян, 3. Долу ханова (Вірм. РСР), 
Ж. Гейне-Вагнер (Лит. РСР), Т. 
Куузік, Г. Оте (Ест. РСР), Л. 
Лшховоїн (Бурят. АРСР), Б. Гми- 
ря, Л. Руденко, Є. Чавдар (УРСР), 
Т. Чебан (Молд. РСР), артисти 
балету — А. Шелест, М. Плісець- 
ка, Р. Стручкова, М. Фадєєчев 
(РРФСР), Л. Герасимчук, О. По- 
тапова, М. Апухтін (УРСР), О. 

Ніколаєва, С. Дречін (БРСР), І. 
Алексідзе, В.Цігнадзе (Груз. РСР), 
Л. Воїнова-Шиканян, Р. Таврі- 
зіан (Вірм. РСР), Л. Векілова, 
М. Мамедов (Аз. РСР), Г. Із- 
майлова (Узб. РСР), Л. Західова 
(Тадж. РСР), Л. Сах’янова (Бурят. 
АРСР), А. Прієде, Я. Панкрає 
(Латв. РСР), Г. Сабаляуекайте, 
Т. Свентискайте (Лит. РСР), В. 
Хагус, А. Койт (Ест. РСР). Роз¬ 
горнулася творча робота хорових 
диригентів Г. Ширми (БРСР) та 

Сцена з балету «Легенда про білого 
птаха» Г. А. Жубанової. Казахський 
академічний театр опери та балету 
імені Абая. Алма-Ата. 1966. 

Г. Ернесакса (Ест. РСР). Соціа¬ 
лістична Вітчизна, її післявоєнне 
відродження — в центрі уваги 
рад. композиторів. Серед творів 
на цю тему — ораторія чПісня 
про ліси» Д. Шостаковича (1949), 
чКантата про Батьківщину» О. 
Арутюняна (1948, Вірм. РСР), 
кантати чСлався, Вітчизно моя» 
Г. Жуковського (1949, УРСР), 
ч Серце Картлі» А. Чимакадзе 
(1952, Груз. РСР), хорова сюїта 
чРіка-богатир»В. Макарова (1950); 
симф. поема чПісня юнаків> С. 
Людкевича (1948; УРСР), б-а(чЛат¬ 
гальська») симфонія Я. Іванова 
(1949, Латв. РСР). 
Подіям війни присвячено опери 
чСім’я Тараса» Д. Кабаленського 
(1950), чМолода гвардія» Ю. Мей- 
туса, ч Честь» Г. Жуковського (оби¬ 
дві— 1947, УРСР), чСпівець сво¬ 
боди» Е. Каппа (1950, Ест. РСР). 
Картини праці рад. людей змаль(> 
вано в оперетах чТрембіта» Ю. Мі- 
лютіна (1949), чНайзаповітніше» 
В. Соловйова-Сєдого (1951), чБіла 
акація» І. Дунаєвського (1955). Те¬ 
ма боротьби за мир відображена 
в ораторії чНа варті миру» С. 
Прокоф’єва (1950), симф. поемі 
«За мир» Дж. Гаджієва (1951, Аз. 
РСР), у багатьох піснях. Увагу 
композиторів, як і раніше, привер¬ 
тали сюжети з класичної л-ри [опе¬ 
ра чПриборкання непокірної» В. 
Шебаліна (1955), балети чМідний 
вершник» Р. Глієра (1949, обид¬ 
ва—РРФСР), чЛісова пісня» М. 
Скорульського (1946), чДанко» В. 
Нахабіна (1948, УРСР); чСім кра- 

Виступ фольклорно хореографічного 
ансамблю«Хорошки». Білоруська РСР. 

сунь» К. Караєва (1952, Аз. РСР), 
симфонічна поема чМІндія» Ш. 
Мшвелідзе (1950, Груз. РСР), 
вокальний цикл чПісні на слова 
Р. Бернса> Г. Свиридова (1955, 
РРФСР)]. Історико-революц. те¬ 
матиці присвячено ч Десять хоро¬ 
вих поем» Д. Шостаковича (1951), 
опери «Велика дружба» В. Мура- 
делі (1947), «Декабристи») Ю. 
Шапоріна (1953) та чСевіль» Ф. 
Амірова (1953, Аз. РСР), балет 
чСпартак» А. Хачатуряна (1955); 
історико-патріотичну тему втілено 
в операх «Оповідь про Тарієля» 
Ш. Мшвелідзе (1946, Груз. РСР), 
«Богдан Хмельницький» К. Дань- 
кевича (1953, УРСР), 5-й («Росій¬ 
ській героїчній») симфонії В. Щер- 
бачова(1948, РРФСР); нар.-епічну 
і казкову — в операх чБіржан і Са- 
ра»М. Тулебаєва (1946, Каз. РСР), 
«Берег бур» Г. Ернесакса (1949), 
у балетах чКалевіпоег» Е. Каппа 
(1948 ^ обидва—Ест. РСР),чКам’я- 
на квітка» С. Прокоф’єва (1950), 
чСакта свободи» А. Скулте (1950, 
Латв. РСР). Серед творів інструм. 
музики: симфонії — 27-а М. Мяс- 
ковського (1949), 6-а (1946) і 7-а 
(1952) С. Прокоф’єва, 9-а (1945) та 
10-а (1953) Д. Шостаковича, 3-я 
Б. Лятошинського (1951), 2-а сим¬ 
фонія і «Гуцульська рапсодія» Г. 
Майбороди (обидві — 1952), 1-а і 
2-а О. Тактакішвілі (1949, 1953). 
Жанр пісні розвивали композито¬ 
ри Азербайджану (Т. Кулієв, С. 
Рустамов), Грузії (Р. Габічвадзе, 
Р. Лагідзе), Татарії (С. Сайдашев), 
України (А. Кос-Анатольський, П. 
Майборода) та ін. республік. У га¬ 
лузі музикознавства вийшли ка¬ 
пітальні праці, зокрема, Б. Аса- 
ф’єва, А. Альшванга, М. Друскіна, 
Ю. Келдиша, Ю. Кремльова, І. 
Нестьєва, Б. Ярустовського. По¬ 
станова ЦК КПРС від 28.V 1958 
«Про виправлення помилок в оцін¬ 
ці опер ,,Велика дружба“, ,, Бог¬ 
дан Хмельницький'‘, ,,Від усього 
серця"» допомогла муз. діячам по¬ 
долати звужене розуміння таких 
важливих проблем, як реалізм, 
народність, новаторство. 
В кін. 50—70-х рр. музика розви¬ 
валася на основі наполегливих 
творчих пошуків нових стилів, 
жанрів і форм при єдності ідейних 
позицій і худож. методу соціалі¬ 
стичного реалізму. Посилився про¬ 
цес збагачення і зближення націо¬ 
нальних муз. культур. З’явилося 
нове покоління виконавців. Серед 
них: диригенти Ю. Симонов, Ю. 
Темірканов, В. Федосєєв, хоро¬ 
вий диригент О. Юрлов (РРФСР), 
С. Турчак (УРСР), співаки В. 
Атлантов, І. Богачова, О. Ведер- 
ников, Ю. Гуляєв, А. Ейзен, Г. 
Ковальова, Ю. Мазурок, Т. Ми- 
лашкіна, Є. Нестеренко, О. 06- 
разцова, Б. Руденко, Б. Што- 
колов (РРФСР), М. Аміранашві- 
лі, 3. Анджапарідзе, Л. Чконія, 
3. Соткілава (Груз. РСР), М. 
Бієшу (Молд. РСР), Т. Нижникова 
(БРСР), В. Норейка (Лит. РСР), 
Д. Гнатюк, Є. Мірошниченко, А. 
Мокренко, А. Солов’яненко, Н. 
Ткаченко (УРСР), Є. Серкебаєв 
(Каз. РСР), Б. Мінжилкієв (Кирг. 
РСР), балетмейстери Ю. Григо¬ 
рович, І. Бєльський, О. Виногра- 
дов (РРФСР), Р. Ахундова, М. 
Мамедов (Аз. РСР), А. Шикеро, 
Г. Майоров, Р. Клявін (УРСР), 

СРСР 

Сцена з балету «Алдар- 
Косе» К. А. Корчма- 
рьова. Туркменський 
театр опери та балету 
імені Махтумкулі. Аш- 
хабад. 1952. 
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Ансамбль рубобисток. 
Таджицька РСР. 

Виконавець на комузі. 
Киргизька РСР. 

Г. Алексідзе (Груз. РСР), М. Мар- 
тиросян (Вірм. РСР), В. Єлізар’єв 
(БРСР), артисти балету І. Кол- 
пакова, К. Максимова, Н. Безс- 
мертнова, Н. Тимофєєва, Н. Кзф- 
гапкіна, В. Васильєв, М. Ліспа, 
М. Лавровський (РРФСР), В. 
Ковтун, Т. Таякіна, В. Калиновсь- 
ка (УРСР), М. Сабірова (Тадж. 
РСР) та ін. У різних жанрах вті¬ 
лювалася ленінська тема: 12-а сим¬ 
фонія ЧІ917 рік» Д. Шостаковича 
(1961), 4-а (1956) та 5-а (1971) сим¬ 
фонії Дж. Гаджієва (Аз. РСР), 
13-а симфонія Я. Іванова (1969, 
Латв. РСР), опера ч Брати Улья- 
нови» Ю. Мейтуса (1967, УРСР), 
кантата чЛенін з нами» А. Ешпая 
(1969), ораторія чЛенін у серці 
народному» Р. Щедріна (1970; 
РРФСР). Події революції та грома¬ 
дян. війни відображено в операх 
чМати»Т. Хрєнникова (1957), чЖо- 
втень» В. Мураделі (1964), чС)пти- 
містична трагедія» О. Холмінова 
(1965), чТихий Дон» (ч. 2-а, чГри- 
горій Мелехов») І. Дзержинського 
(1967), чВіринея» С. Слонімського 
(1967), чОлеко Дундич» Г. Ставо- 
ніна (1972; всі — РРФСР); чАрсе¬ 
нал» Г. Майбороди (1960), ч Заги¬ 
бель ескадри» (1967) та чМамаї» 
(1970) В. Губаренка, чДесять даів, 
що потрясли світ» М. Кармінсь- 
кого (1970; всі — УРСР); чВогнен¬ 
не коло» А. Тертеряна (1967, Вірм. 
РСР), чКінець кривавого водороз- 
ділу» В. Мухатова (1967, Туркм. 
РСР); у трилогії ч Побратими» 
(1958), чБрати» (1962) і чСаян» 
(1967) Д. Аюшеєва (Бурятська 
АРСР); чГорці» Ш. Чалаєва (1971; 
Даг. АРСР). Події Великої Віт- 
чизн. війни 1941—45 відображено 
в операх чДжаліль» Н. Жиганова 
(1957, Тат. АРСР), чМилана» Г. 
Майбороди (1957; УРСР), чДоля 
людини» І. Дзержинського (1961), 
«Мереживниця Настя» В. Трамби- 
цького (1963), чНевідомий солдат» 
(1967) та чЗорі тут тихі» (1975) 
К. Молчанова (РРФСР). Створено 
також опери на героїко-революц., 
героїко-романтичні, ліричні, дра¬ 
матичні та ін. сюжети, зокрема, 
в УРСР — чЛісова пісня» В. Ки- 
рейка (1957), чТарас Шевченко» 
(1964) тачЯрослав Мудрий» (1973) 
Г. Майбороди, чУкрадене щастя» 
Ю. Мейтуса, чПерша весна» Г. 
Жуковського (обидві — 1960). 
В кінці 60—70-х рр. компози¬ 
тори почали звертатися до жанру 
камерної опери. Цьому сприяло 
відкриття Моск. камерного муз. 
театру (1970). Створення 1965 
Моск. дитячого муз. театру стиму¬ 
лювало роботу композиторів над 
операми для дітей та юнацтва. 
Оновлення традицій відбулося і 
в балетній музиці. Образи рад. 
людей втілено в ба летах ч Берег на¬ 
дії» А. Петрова (1959), ч Ангара» А. 
Ешпая (1976), чАсель» В. Власова 
(1967, Кирг. РСР). На нар.-героїч¬ 
ні теми написано балети чРігонда» 
Р. Грінблата (1959, Латв. РСР), 
чЖанна д’Арк» М. Пейко (1956, 
РРФСР), чДорогою грому» К. Ка- 
раєва (1958, Аз. РСР). Психоло¬ 
гічно складні характери і дра¬ 
матичні події втілено в балетах 
«Хустка Довбуша» А. Кос-Анато- 
льського (1951, УРСР), чОтелло» 
О. Мачаваріані (1957, Груз. РСР), 
чСампо» Г. Р. Сінісало (1959, 
Кар. АРСР), чЕгле — королева 

вужів» Е. Бальсіса (1960, Лит. 
РСР); чЛегенда про любов» А.Ме- 
лікова (1961), чТисяча і одна ніч» 
Ф. Амірова (1981; обидва — Аз. 
РСР); чЛегенда про білого птаха» 
Г. Жубанової (1966, Каз. РСР); 
чМатеринське поле» К. Молдо- 
басанова (балет-ораторія, 1974, 
Кирг. РСР), чПрометей» Е. Арі- 
стакесяна (1967, Вірм. РСР); чТіль 
Уленшпігель» Є. Глєбова (1972, 
БРСР); чКармен-сюїта» Бізе — 
Щедріна (1967), чікар» С. Слонім¬ 
ського (1971), чСтворення світу» 
А. Петрова (1971), чЯрославна» Б. 
Тищенка (1974), чАнна Кареніна» 
(1972), «Чайка» (1980) Р. Щедрі¬ 
на, «Макбет» К. Молчанова (1980; 
всі — РРФСР); «Камінний госпо¬ 
дар» В. Губаренка (1969), «Дівчина 
і Смерть» Г. Жуковського (1971), 
«Ольга» Є. Станковича (1981; 
всі — УРСР). Темам сучасності 
присвячені оперети рад. компози¬ 
торів. У 70-х рр. створено мюзикли 
на літ. сюжети, у т. ч. «Невгамов¬ 
ний гасконець» К. Караєва (1978, 
Аз. РСР), «Весілля Кречинського» 
(1973) та «Справа» О. Колкера 
(1977; РРФСР). 
Одне з провідних місць в рад. 
музиці посіли вокально-симф. 
твори^ засновані на філософсько- 
епічній тематиці: «Поема пам’яті 
Сергія Єсеніна» (1956), «Патетич¬ 
на ораторія» (1959) Г. Свиридова, 
ораторія-поема «Дванадцять» В. 
Салманова (1957), «Реквієм» Д. 
Кабалевського (1963), «По слідах 
Руставелі» О. Тактакішвілі (1964), 
ораторія «Труд і Мир» К. Домін- 
чена (1958), кантата «Ленін» Л. 
Дичко (1964, УРСР), «Махагоні» 
М. Заріня (1965), «Жовтнева ора¬ 
торія» І. Калниня (1967; обидві — 
Латв. РСР), «Не чіпайте блакитний 
глобус» Е. Бальсіса (1970, Лит. 
РСР). З’явилося чимало творів, 
заснованих на нар. пісні: т. 
фольклорна кантата («Курські 
пісні» Г. Свиридова, «Білоруські 
пісні» А. Богатирьова, «Гурійські 
пісні» О. Тактакішвілі, «Грузинсь¬ 
кі наспіви» Д. Торадзе, «Червона 
калина» Л. Дичко), хоровий кон¬ 
церт («Сад чудових пісень» І. 
Карабиця, УРСР), хоровий цикл 
(«Чоловічі пісні» В. Торміса, 
Ест. РСР). З’явилися яскраві тво¬ 
ри і камерно-вокального жанру. 
Досягнення в галузі пісні пов’яза¬ 
ні насамперед з втіленням грома¬ 
дян. та ліричної теми. Популярни¬ 
ми стали різні за індивідуаль¬ 
ним стилем співаки — Л. Зикіна 
(РРФСР), Н. Брегвадзе (Груз. 
РСР), М. Магомаєв (Аз. РСР), С. 
Ротару (УРСР); анбамблі— чПіс- 
няри» (БРСР), «Співучі гітари» 
(РРФСР), чОрера» (Груз. РСР), 
чКобза» й чСвітязь» (УРСР) та 
ін. Всенародного визнання набу¬ 
ли пісні В. Мураделі, А. Новико- 
ва, В. Соловйова-Сєдого, С. Ту- 
ликова, М. Фрадкіна, М. Бого¬ 
словського, О. Пахмутової, А. 
Петрова, А. Ешпая, Л. Афанасьє- 
ва, В. Баснера, В. Гавриліна, Е. 
Колмановського, М. Таривердієва, 
Д. Тухманова, О. Фельцмана, 
Я. Френкеля (РРФСР), П. Май¬ 
бороди, О. Білаша, Ю. Рожавської, 
І. Шамо (УРСР), І. Лученка 
(БРСР), А. Бабаджаняна (Вірм. 
РСР), М. Кажлаєва (Даг. АРСР), 
Є. Доги (Молд. РСР), Р. Лагідзе 
(Груз. РСР), Р. Паулса (Латв. 

РСР). Важливе значення для під¬ 
вищення рівня музикознавства ма¬ 
ла постанова ЦК КПРС «Про літе¬ 
ратурно-художню критику» (1972). 
З’явилося чимало досліджень про 
творчість рад. композиторів. Пра¬ 
ці великих авторських колективів 
— «Історія російської радянської 
музики» (тт. 1—4; 1956—63), 
«Історія музики народів СРСР» 
(тт. 1—5; 1970—74), «Музика XX 
століття» та ін. Вивчається і уза¬ 
гальнюється класична муз. спад¬ 
щина, сучас. зарубіжна музика. 
В СРСР працюють всесоюзні муз. 
вид-ва —чМузьїка» та «Советский 
композитор», респ. вид-ва (зокре¬ 
ма, ^Музична У країнам в УРСР). 
Видаються 2 всесоюзні муз. жур¬ 
нали— «Советская музьїка» (1933) 
і «Музикальная жизнь» (1957) та 
ряд респ. муз. журналів, у т. ч. 
укр. журн. ^Музика>. Грампла¬ 
тівки випускає Всесоюзна фірма 
«Мелодія». Видано «Музичну ен¬ 
циклопедію» (тт. 1—6; 1973—82). 
До провідних рад. муз. театрів 
належать Великий театр СРСР, 
Ленінградський театр опери та 
балету імені С. М. Кірова, Київсь¬ 
кий театр опери та балету імені 
Т. Г. Шевченка, Тбіліський театр 
опери та балету ім. 3. П. Паліаш- 
вілі, театр «Естонія», Новосибірсь¬ 
кий і Свердловський театри опе¬ 
ри та балету та ін. Всього в 
СРСР працюють (1983): 44 теат¬ 
ри опери та балету, 33 театри муз. 
комедії і мініатюр, 145 філармо¬ 
ній, 20 консерваторій, 8 ін-тів мис¬ 
тецтв, З муз.-пед. ін-ти, 258 муз. 
уч-щ і уч-щ мистецтв, 6704 дит. 
муз. школи. Див. також розділ 
Музика у статтях про союзні ре¬ 
спубліки, розділ Культура в стат¬ 
тях про авт. республіки, статті 
про театри опери та балету, муз. 
колективи, консерваторії, муз. 
діячів. 
Літ.: История музики народов СССР, 
т. 1 — 5. М., 1970 — 74; Довженко В. Д. 
Нариси з історії української радянсь¬ 
кої музики, ч. 1 — 2. К., 1957—67; 
Бокщанина Е. А. История музики на¬ 
родов СССР до Великой Октябрьской 
социалистической революции. М., 
1978. М. Г. Бялик, 

XXIII. Театр. 

Радянський театр виник після 
Великої Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюції на основі багатовікових 
традицій сценічного мист. народів 
кол. царської Росії. З глибокої дав¬ 
нини існували мандрівні нар. теат¬ 
ри в Грузії (берикаоба), Вірменії 
(цахрапу), Узбекистані (кизикчі), 
Тадокикистані (масхарабози). У 
Київ. Русі популярним було мист. 
скоморохів. У кін. 16— на почат¬ 
ку 17 ст. набули популярності на¬ 
родні лялькові театри (укр. вер¬ 
теп, рос. Петрушка, білорус, бат- 
лейка та ін.); в 17—18 ст. — шкіль¬ 
ний театр в українців, росіян, вір¬ 
мен, білорусів; з 18 ст.— у грузи¬ 
нів і литовців. У 18 ст. відкрилися 
стаціонарні рос. театри (Ярославль, 
Петербург, Москва), груз. театр 
у Тбілісі; на цей час припадає 
творчість Ф. Волкова (Росія), 
Г. Авалішвілі (Грузія) та ін. Но¬ 
вий етап розвитку сценічного ми¬ 
стецтва рос. та ін. нац. теат¬ 
рів 19— частково поч. 20 ст. по¬ 
в’язаний з діяльністю провідних 
російських (Малий та Художній 
театри в Москві, Олександринсь- 
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кий у Петербурзі), українських 
{трупи М. Л. Кропивницького, 
трупи М.П. Старицького, трупа 
П.К. Саксаганського таї. К, Кар- 
пенка-Карого, Садовського М. К. 
трупа, Театр Миколи Садовсько¬ 
го в Києві), і^узинських (Театр Е. 
Еріставі у Тбілісі, Театр В. Алек- 
сі-Месхішвілі в Кутаїсі), естонсь¬ 
ких (під керівництвом К. Меннін- 
га в Ревелі, тепер Таллін), латись¬ 
ких (Театр А. Алунана в Ризі) та 
ін. театрів. Передових театр, дія¬ 
чів об’єднувала спільність ідейно- 
естетичних принципів, реалістич¬ 
на спрямованість творчості, по¬ 
ставленої на службу демократич¬ 
ним ідеалам часу. Грунтуючись не 
редусім на нац. драматургії, вони 
заклали міцні реалістичні традиції 
театр, мистецтва. Серед найвизнач¬ 
ніших майстрів рос. сцени 19 — 
поч. 20 ст.— М. Щепкін (осново¬ 
положник реалізму в рос. і укр. 
театрі), П. Мочалов, П. Садовсь- 
кий, О. Мартинов, П. Стрепетова, 
М. Савіна, О. Садовська, В. Коміс- 
саржевська, М. Єрмолова, О. Лен¬ 
ський, О. Южин, К. Станіслав- 
ський, В. Немирович-Данченко, 
І. Москвін, В. Кача лов; україн¬ 
ської — К. Соленик, М. Кропивни- 
цький, М. Старицький, М. Зань- 
ковецька, М. Садовський, П. Сак- 
саганський, Г. Затиркевич-Кар- 
пинська, Л. Ліницька; грузинської 
— В. Абашидзе, В. Алексі-Месхіш- 
вілі, Н. Габунія-Цагарелі; вір¬ 
менської — Г. Чмшкян, П. Адамян; 
азербайджанської — Д. Зейналов, 
Г. Араблінський; латиської — 
А. Алунан, Є. Дубур. Велика 
Жовтнева соціалістич. револю¬ 
ція відкрила широкий шлях для 
розвитку всіх видів нац. театр, 
мистецтва. Старі і новостворені 
театри у своїй діяльності керували¬ 
ся принципами партійності, на¬ 
родності, інтернаціоналізму. У де¬ 
креті РНК <Про об’єднання 
театральної справи» (1919), що 
проголосив націоналізацію театрів, 
у резолюції та листі ЦК РКП(б) 
«Про Пролеткульти» (1920), резо¬ 
люції ЦК РКП(б) «Про політику 
партії в галузі художньої літера¬ 
тури» (1925) стверджувалися куль¬ 
тур. цінності минулого, було ви¬ 
сунуто вимогу, шоо революц. мис¬ 
тецтво розвивалося на їхніх про¬ 
грес. традиціях. Залучення трудя¬ 
щих до театр, мистецтва, звер¬ 
нення до нового глядача стали 
основою для народження сценіч¬ 
них форм, що об’єднали профес. 
і самодіяльну творчість. Агіта¬ 
ційний театр епохи револю¬ 
ції та громадян, війни пропагував 
здобутки Рад. влади, закликав до 
будівництва нового життя. Однією 
з перших форм цього театру були 
<масові дійствам. Поширилися ви- 
стави-мітинги й вистави-диспути. 
Інтенсивну агітаційно-пропаган¬ 
дистську роботу вели фронтові 
театри. Особливою їхньою фор¬ 
мою були агітпоїзди й агітпаропла- 
ви. В серед. 20-х рр. на сценах рад. 
театрів з’явилися нові драм, твори 
(«Шторм» В. Білль-Білоцерков- 
ського, «Любов Ярова» К. Треньо- 
ва, «Бронепоїзд 14-69» В. Іванова, 
«97» і «Комуна в степу» М. Ку- 
ліша, «Розлом» Б. Лавреньова). 
Нової інтерпретації набули твори 
класичного репертуару («Розбій¬ 
ники» Ф. Шіллера в Народному 

театрі в Києві та у Великому 
драм, театрі в Петрограді, «Фуен- 
те овехуна» Лопе де Вега в Києві 
та Тбілісі, «Принцеса Турандот» 
К. Гоцці в 3-й Студії МХАТу, 
«Гаряче серце» О. Островського, 
«Весілля фігаро» П. Бомарше, 
«Ревізор» М. Гоголя, «Лихо з ро¬ 
зуму» О. Грибоєдова у МХАТі, 
Малому театрі та Театрі ім. В. 
Мейєрхольда в Москві, «Гайда¬ 
маки» за Т. Шевченком у Периюму 
театрі Української Радянської 
Республіки імені Шевченка і в те¬ 
атрі <Березіль> у Києві). Агітацій¬ 
ні вистави показували колективи 
«живих газет», а згодом театри 

Сцена з вистави «Дядя Ваня» А. Че- 
хова. Київський український драма¬ 
тичний театр імені І. Франка. 1980. 

<Синя блуза>.У кін. 20-х рр. з’яви¬ 
лися театри робітничої молоді 
(ТРЮМи), які створювали агіта¬ 
ційно-політичні вистави. Були ор¬ 
ганізовані перші театри для дітей 
(у Москві, Ленінграді, Харкові). 
Розвиток національних культур 
народів СРСР став стимулом 
зростання театр, колективів, шо 
заклали основи сценічного мист. 
в рад. республіках: укр. театри ім. 
І. Франка у Вінниці, ім. Т. Шев¬ 
ченка (до 1935 — «Березіль»), ім. 
М. Заньковецької в Києві, ім. 
Жовтневої революції в Одесі; вірм. 
театр ім. Г. Сундукяна, груз. театр 
ім. Ш. Руставелі, азерб. театр ім. 
Азізбекова, білорус, театр ім. 
Я. Купали, тат. театр ім. Г. Кама- 
ла. Виникали профес. театри й у 
народів, що не мали розвинутих 
форм сценічного мистецтва. На 
основі самаркандської мандрівної 
трупи створився узб. театр (з 1931 
— Театр ім. X. Хамзи) в Ташкен- 
ті, самодіяльні театри стали осно¬ 
вою труп казах., згодом тадж. 
і туркм. театрів, організувалися 
б^к., чувас., якут, та ін. театраль¬ 
ні колективи. Постановка творів 
М. Куліша, І. Микитенка, І. Ко¬ 
черги на Україні, Ш. Дадіані і П. 
Какабадзе в Грузії, Дж. Джабарли 
в Азербайджані, X. Хамзи, К. 
Яшена в Узбекистані, М. Ауезова 
в Казахстані, Я. Купали, К. Кра- 
пиви в Білорусії сприяла утвер¬ 
дженню реалістичної образності і 
героїко-романтичної спрямованості 
нац. театрів. З самого початку роз¬ 
виток рад. багатонац. театру від¬ 
бувався на основі взаємодії нац. 
культур, засвоєння багатого досві¬ 
ду рос., укр., груз. та ін. театрів 
молодими колективами, що ви¬ 
никли після революції. На 20-і 
рр. припадає становлення мистецт¬ 
ва рад. режисури. До майстрів 
дореволюційного театру К. Ста- 
ніславського, В. Немировича-Дан- 
ченка. В. Мейєрхольда, О. Таїро- 

ва, К. Марджанішвілі приєднали¬ 
ся нові режисери, які прагнули 
до оновлення сценічного мистец¬ 
тва, його новаторства:Є. Вахтангов, 
О. Д. Попов, Ю. Завадський, М. 
Охлопков (РРФСР), Г. Юра, Л. 
Курбас, В. Василько, М. Крушель- 
ницький (УРСР), О. Ахметелі 
(Груз. РСР), В. Аджемян (Вірм. 
РСР) та ін. 
У процесі розвитку сценічне мис¬ 
тецтво переборювало певні су¬ 
перечності, передові діячі вели 
боротьбу проти вульгарно-соціо¬ 
логічних і формалістичних тен¬ 
денцій, націоналістичних проявів. 
Постанова ЦК ВКП(6) «Про пере¬ 
будову літературно-художніх ор¬ 
ганізацій» (1932) сприяла утвер¬ 
дженню методу соціалістичного 
реалізму, зміцнила єдність твор¬ 
чих устремлінь діячів рад. багато¬ 
нац. театру. Театри республік 
спрямували свої зусилля на прав¬ 
диве відображення дійсності, на 
відтворення багатства духовного 
світу сучасників. Розширилася 
мережа театрів, виникли нові форь 
ми: робітничо-колгоспні театри, 
театри Червоної Армії, театри 
ляльок, театри юного глядача. 
З’явилися рос. театри в союзних 
та авт. республіках. Широко роз¬ 
винулися музично-драматичні теа¬ 
три, які підготували створення 
нац. театрів опери та балету (див. 
Опера). Театр став активним 
учасником боротьби народу за по¬ 
будову соціалістичного суспільст¬ 
ва. П’єси М. Погодіна («Темп», 
«Мій друг», «Поема про сокиру»), 
І. Микитенка («Диктатура», «Дів¬ 
чата нашої країни», «Кадри»), 
О. Афіногенова («Страх»), постав¬ 
лені багатьма театрами, відтворю¬ 
вали тему соціалістичної праці в 
роки перших п’ятирічок. Широ¬ 
кого розвитку набула рад. героїч¬ 
на драма («Оптимістична тоагедія» 
В. Вишневського, «Загибель ес¬ 
кадри» О. Корнійчука, «Дума про 
Британку» Ю. Яновського, «Пар¬ 
тизани» К. Крапиви, «Арсен» С. 
Шаншіашвілі, «Вагіф» С. Вургу- 
на). Глибокий вплив на розвиток 
рад. театру мали вистави за п’єса¬ 
ми М. Горького, здійснені на 
сценах Москви, Києва, Мінська 
та ін. На межі 20 і 30-х рр. у 
театрах з успіхом ішли сатиричні 
комедії (п’єси «Клоп», «Баня» 
В. Маяковського, «Соло на флей¬ 
ті» І. Микитенка, «В степах Ук¬ 
раїни» О. Корнійчука, «Хто смі¬ 
ється останнім» К. Крапиви). 
Школою майстерності для акторів 
і режисерів були постановки творів 
класичної драматургії. У 30-х рр. 
вперше на сцені створено образ 
В. І. Леніна (вистави «Людина з 
рушницею» М. Погодіна, «Правда» 
О. Корнійчука, «На березі Неви» 
К. Треньова). В ролі В. І. Леніна 
виступили Б. Щукін, М. Штраух 
(Москва), А. Бучма (Київ), М. 
Крушельниі^кий і О. Крамов 
(Харків). Піднесення нац. культур 
народів СРСР продемонстрували 
декади і дні мистецтва і літера¬ 
тури народів СРСР у Москві. Ба¬ 
гатство і різноманітність театр, 
культур проявилися у мистецтві 
акторів провідних театрів Росії 
(В. Качалов, І. Москвін, О. 
Кніппер-Чехова, М. Хмельов, Б. 
Добронравов, О. Остужев, В. Па- 
шенна, П. Садовський, К. Кор- 

СРСР 

Сцена з балету «Горда» 
Д. О. Торадзе. Грузин¬ 
ський академічний те¬ 
атр опери та балету 
імені 3. П. Паліашвілі. 
Тбілісі. 1949. 
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касов, Р. Симонов, М. Бабанова, 
В. Марецька та ін.)і а також у 
творчості акторів інших респуб¬ 
лік (Н. Ужвій, Г. Юра, А. 
Бучма, Ю. Шумський, М. Кру- 
шельяицький, І. Мар’яненко, О. 
Сердюк, М. Романов на Ук¬ 
раїні; А. Хорава, В. Анджапа- 
рідзе, А. Васадзе в Грузії; В. 
Вагаршян, Р. Нерсесян, В. Папа- 
зян у Вірменії; С. Ішантураєва, 
А. Хідоятов в Узбекистані та ін.)» 
У 30-х рр. відбувалося становлен¬ 
ня театральної освіти. Крім Мос¬ 
кви та Ленінграда, кадри сценіч¬ 
них діяців почали готувати вищі 
навч. заклади Києва, Тбілісі, Хар¬ 
кова та ін. міст. Перші випускники 
нац. студій Держ. ін-ту театр, мис¬ 
тецтва ім. А. В. Луначарського 
(Москва) заклали основи осет., 
якут., кирг. театрів. У 1939—40 
рад. багатонац. театр поповнився 
театр, колективами Зх. України, 
Зх. Білорусії, Латвії, Литви, Есто¬ 
нії, що ввійшли до складу СРСР. 
В роки Великої Вітчизн. війни дія¬ 
чі рад. театру присвятили свою 
творчість боротьбі проти фашист, 
загарбників. Тривала діяльність 
театрів, евакуйованих з окупова¬ 
них територій. Театри України 
працювали в містах РРФСР і 
(Передньої Азії. Головним у мис¬ 
тецтві воєн, років було втілен¬ 
ня героїки народу, розкриття сут¬ 
ності рад. патріотизму. Визначним 
явищем стали вистави за твора¬ 
ми <Фронт>^ О. Корнійчука і чРо- 
сійські люди» К. (Іимонова в Те¬ 
атрі ім. Є. Вахтангова і Київ, 
театрі ім. І. Франка, чНавала» 
Л. Леонова в Малому театрі і Бі¬ 
лорус. театрі ім. Я. Купали. За 
роки війни на фронтах виступило 
3700 бригад і фронтових театрів. 
Після визволення окупованої те; 
риторії театри повернулися в рідні 
міста й відновили творчу діяль¬ 
ність. Подіям воєн, років присвя¬ 
чені вистави ч Молода гвардія» 
за Фадєєвим на сценах Театру 
ім. В. Маяковського і Київ, 
театру ім. І. Франка, чПеремож- 
ці» Б. Чирскова у МХАТі, ч Кос¬ 
тянтин Заслонов» А. Мовзона в 
Театрі ім. Я. Купали, чГенерал 
Ватутін» Л. Дмитерка в Харків, 
театрі ім. Т. Шевченка. Серед 
спектаклів, що показували творче 
життя повоєн. часу, нові моральні 
цінності, породжені в людях геро¬ 
їчною боротьбою,— чМакар Діб¬ 
рова», чКалиновий гай», чКрила» 
О. Корнійчука, чЗа тих, хто в мо- 
ріі» Б. Лавреньова. Ідеологію ім¬ 
періалізму викривали постановки 
п’єс чРосійське питання» К. Си- 
монова, чГолос Америки» Б. Лав¬ 
реньова. Переваги рад. моралі над 
буржуазною показані у виставах 
чБлудний син» Е. Раннета, чЛю¬ 
бов на світанні» Я. Галана,чЗа дру¬ 
гим фронтом» В. Собка. Театри 
зверталися до істор. драматургії 
(чЯрослав Мудрий» І. Кочерги в 
Харків, театрі ім. Т. Шевченка, 
чАоай» за М. Ауезовим у Казах, 
театрі драми ім. М. Ауезова). 
В 2-й пол. 40-х рр. тривала робота 
над виставами, присвяченими су¬ 
часності. Проте в діяльності теат¬ 
рів виявилися деякі помилкові 
тенденції, яким було дано критич¬ 
ну оцінку в постанові ЦК ВКП(6) 
чПро репертуар драматичних теат¬ 

рів і заходи до його поліпшення» 
и946). Вистави 50—80-х рр. відо¬ 
бражали розвиток рад. суспільст¬ 
ва, найважливіші тенденції часу 
(чПам’ять серця» О. Корнійчука в 
Київ, театрі ім. І. Франка і моск. 
Малому театрі; чВ дорозі» В. Ро- 
зова в Севастопольському театрі 
ім. А. Луначарського; чВ ніч мі¬ 
сячного затемнення» М. Каріма в 
Уфімському театрі драми і Київ¬ 
ському театрі ім. І. Франка). Те¬ 
му творчої праці розкрито в доку- 

Сцена з вистави чЯків Богомолові» 
М. Горького. Новосибірський російсь¬ 
кий драматичний театр ч Червоний фа¬ 
кел», 1958. 

ментадьній п>[6ліцистичній драма¬ 
тургії [чПремія» (І. Гельмана — в 
МХАТІ, в укр. театрах Одеси і За¬ 
поріжжя; чМи, що нижче підпи¬ 
салися» того ж автора — в Київ, 
театрі драми і комедії й Донец. 
театрі ім. Артема; чТринадцятий 
голова» А. Абдуліна — в Театрі 
ім. Є. Вахтангова (Москва) і Театрі 
ім. М. Гоголя (Полтава); чЛюди¬ 
на зі сторони» І. Дворецького — в 
Моск. театрі на Малій Бронній і в 
Запоріз. театрі ім. М. Щорса; 
ч Причетність» Р. Ібрагімова — 
в Одес. театрі ім. А. Іванова 
Дніпроп. театрі ім. Ленінського 
комсомолу]. Значне місце нале¬ 
жить спектаклям, які порушують 
морально-етичні проблеми (чМи¬ 
нулого літа в Чулимську» О. Вам- 
пілова в театрах Риги і Вінниці). 
Театри продовжують відтворювати 
події років війни (чА зорі тут ти¬ 
хі...» за Б. Васильєвим—в Моск. 
театрі драми і комедії на Таганці, 
в Київ, театрі ім. Ленінського ком¬ 
сомолу; ч Трибунал» Макайонка — 
в Театрі ім. Я. Купали в Мінську, 
в театрах Одеси, Львова і Житоми¬ 
ра; ч Материнське поле» за Ч. 
Айтматовим — в Алма-Атинському 
театрі ім. М. Ауезова і Ровенсько- 
му укр. театрі їм. М. Островсько- 
го; інсценізації повісті В. Бикова 
чПіти й не повернутися» — в Мін¬ 
ському театрі їм. М. Горького і 
Київ, молодіжному театрі, роману 
О. Гончара чПрапороносці» — у 
Львів, театрі ім. М. Заньковець- 
кої). Формування характеру су¬ 
часника, його відповідальність пе¬ 
ред суспільством зображено у ви¬ 
ставах чІркутська історія» О. Ар- 
бузова в театрах ім. В. Маяковсь¬ 
кого та ім. Є. Вахтангова (Москва) 
і Тернопільському театрі ім. Т. 
Шевченка, ч Закон вічності» Н. 
Думбадзе (Тбілісі, Мінськ, Чер¬ 
каси), чДикий Ангел» О. Коломій- 
ця в моск. Малому театрі і Київ, 
театрі ім. І. Франка. Дальший 
розвиток ленінської теми в театр, 
мистецтві характеризується поєд¬ 
нанням документальності з пое- 
тич. узагальненістю (чКремлівські 

куранти» і чТретя патетична» 
М. Погодіна — в театрах Мо¬ 
скви, Ленінграда, Чернігова і 
Полтави; чСині коні на черво¬ 
ній іраві» М. Шатрова— в Київ, 
театрі ім. Лесі Українки, Донец. 
обл. рос. театрі та Одес. укр. 
театрі ім. Жовтневої револю¬ 
ції; ч Більшовики» М. Шатрова — 
в моск. театрі чСовременник» та 
Дніпроп. театрі ім. М. Горь¬ 
кого). Принципи поетичного теат¬ 
ру утверджують драми Й. Друце 
(чПтахи нашої молодості»; Мол¬ 
давський театр ім. О. Пушкіна, 
Чернівецький театр ім. О. Коби- 
лянської), О. Левади (чфауст 
і смерть»; укр. театри Львова, 
Одеси, Києва), Ю. Марцинкявічю- 
са (чМіндаугас»; Лит. театр драми 
у Вільнюсі). Нові тенденції ви¬ 
никають у жанрі героїчної драми, 
що зближається з поетичною дра¬ 
матургією, але зберігає точність 
істор. концепції (ч Оптимістична 
трагедія» В. Вишневського в Ле- 
нінгр. Великому драм, театрі ім. 
М. Горького і Донецькому укр. 
драм, театрі ім. Артема; чЗаги¬ 
бель ескадри» О. Корнійчука в 
Київ, театрі ім. І. Франка; п’єси 
М. Стельмаха, М. Зарудного, 
чКров і піт» А. Нурпеїсова, чПро- 
відна зірка» К. Яшена, які йдуть 
у театрах союзних республік). У 
комедіях відображається бороть¬ 
ба з пережитками минулого, ут¬ 
верджуються норми соціалістичної 
моралі (п’єси А. Макайонка, С. 
Михалкова, М. Зарудного, В.Мин- 
ка, А. Каххара, О. Іоселіані). 
Нових форм набуває процес взає- 
мозближення і взаємозбагачення 
нац. сценічних культур: постановки 
п’єс письменників братніх респуб¬ 
лік у різних театрах країни, систе¬ 
матичний обмін гастролями, про¬ 
ведення оглядів і фестивалів театр, 
мистецтва. Нової інтерпретації за¬ 
знають твори класичної драматур¬ 
гії. Успіх постановок античних 
трагедій на рос., укр. і груз. сце¬ 
нах, рад. шекспіріана (чКоріолан» 
в Естонії та Осетії, чБуря» в Азер¬ 
байджані, чРічард ПІ» у Львові, 
Москві, Куйбишеві, Тбілісі), по¬ 
становки класичної драматургії на¬ 
родів СРСР (вистави за творами 
О. Островського, Л. Українки, І. 
Франка, І. Карпенка-Карого, Я- 
Райніса, А. Таммсааре, Р. Блаума- 
ніса, А. Пароняна) свідчать про 
глибоко сучасне розуміння класи¬ 
ки в рад. театрі. Здійснюється 
оригінальне прочитання творів Л. 
Толстого (чВлада темряви» в Ма¬ 
лому театрі, чПлоди освіти» в 
МХАТі, чЖивий труп» у Ленінгр. 
театрі ім. О. Пушкіна та Київ, те¬ 
атрі ім. Лесі Українки, чІсторія 
коня» у Ленінгр. Великому драм, 
театрі ім. М. Горького), Ф. До- 
стоєвського (ч Ідіот» у Ленінгр. 
Великому драм, театрі, чПетер¬ 
бурзькі сновидіння» в Театрі ім. 
Моск. Ради), А. Чекова (чДядя Ва- 
ня» в Київ, театрі ім. І. Франка), 
Лесі Українки (чКамінний гос¬ 
подар» у Львів, театрі ім. М. Зань- 
ковецької та Білоруському театрі 
ім. Я. Купали). Театри часто 
звертаються до сучас. зарубіж¬ 
ної драматургії, зокрема до п’єс 
письменників соціалістичних кра¬ 
їн. Про успіх цих постановок свід¬ 
чать фестивалі болг., нім., польс., 
чехословацької, угор. драматургії. 
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Для театрального мистецтва СРСР 
характерні різноманітні пошуки 
режисерами нових сценічних зо¬ 
бражальних засобів (вистави Г. 
Товстоногова, Б. Равенських, А. 
Гончарова та ін. режисерів). Но¬ 
ваторські здобутки, зокрема ре¬ 
жисерів Прибалтики: принципи 
латис. режисера Е. Смільгіса 
розвивають А. Лініньш і А. Яу- 
нушан; значний внесок у рсм- 
виток ест. мистецтва зробили К. 
Ірд, В. Пансо і Е. Кайду; в Литві— 
Ю. Мільтініс, Г. Ванцявічюс, П. 
Гайдіс. Провідні нац. театри очо¬ 
лює нове покоління режис^ів: 
С. Данченко на Україні, Р. Сту- 
руа в Грузії, А. Мамбетов у Казах¬ 
стані, М. Салімжанов у Татарії, 
Г. Хугаєв в Осетії. Зросло значен¬ 
ня сценогоафії (див. Театрально- 
декораційне і кінодекораційне 
мистецтво), театральні художни¬ 
ки стають співавторами вистав. 
На кін. 1981 в СРСР працюва¬ 
ло 389 театрів драми, комедії 
і муз.-драматичні, 178 дитячих і 
юного глядача (серед них — 122 
театри ляльок), у яких йдуть ви¬ 
стави 45 мовами. Кадри акторів і 
режисерів готують Держ. ін-т 
театр, мистецтва ім. А. В. Луначар- 
ського, театр, уч-ща ім. М. С. Щеп- 
кіна, ім. Б. В. Щукіна, Школа- 
студія ім. В. Немировича-Данчен- 
ка — в Москві, Ленінгр. ін-т теат¬ 
ру, музики і кінематографії, те¬ 
атральні ін-ти в Києві, Тбілісі, 
Єревані, Ташкенті, Баку, Мінську 
та ін., ін-ти культури та уч-ща. 
Діячі театру об’єднані в театр, т-ва. 
Діють Всеросійське театр, т-во 
(ВТТ), інші республіканські т-ва 
(зокрема, на Україні — Україн¬ 
ське театральне товариство). 
Видаються журнали «Театр»,<Те- 
атральная жизнь»^ (обидва—Моск¬ 
ва), ^Український театр> (Ки¬ 
їв) та ін., які висвітлюють історію 
і сучасні проблеми театр, мисте¬ 
цтва. Постанова ЦК КПРС <Про 
роботу партійної організації Біло¬ 
руського державного академічного 
театру імені Янки Купали» (1983) 
вказує шляхи дальшого зміцнення 
зв’язків рад. театр, мистецтва з 
практикою комуністичного буд-ва. 
Див. Театр, Театрознавство, Ре¬ 
жисерське мистецтво. Акторське 
мистецтво, Театральна музика, 
Театральна освіта, а також роз¬ 
діл Театр у статтях про союзні 
республіки, розділ Культзфа у 
статтях про автономні республіки. 
Іл. див. на окремому аркуші, с. 
384—385. 
Літ.: Луначарский А. О театре и дра- 
матургии, т. 1—2. М., 1958; Стани- 
славский К. С. Собрание сочинений, 
т. 1—8. М., 1954—61; Немирович-Дан¬ 
ченко В. И. Театральнеє наследие, 
т. 1—2. М., 1952—54; Мейерхольд 
В. 3. Статьи. Письма. Речи. Беседм, 
ч. 1—2. М., 1968; История советского 
драматического театра, т. 1—6. М., 
1966—71; Вахтангов Евг. Материалм и 
статьи. М., 1959; Хайченко Г. А. Со- 
ветский театр. Пути развития. М., 
1982; Гоян Г. 2000 лет армянского те¬ 
атра, т. 1—2. М., 1952; Гугупгоили 3.. 
Джанелидзе Д. Грузинский государ- 
ственньїй драматический театр имени 
Кота Марджанишвили. Той лиси, 1958; 
февральский А. Театр имени Руставе- 
ли. М., 1959; Брудньїй Д. Театраль¬ 
неє искусетво Киргизии. М., 1959; 
Львов Н. И. Казахский театр.М.,19(у.; 
Кундзинь К. Латьішский театр. М., 
1963; Керими К. Туркменский теато. 
М . 1964; Нєфед В. Становление 6е- 

лорусекого советского театра. Минск, 
1965; Український драматичний театр, 
т. 1—2. К., 1959—67; Прилепов Д. 
Молдавский театр. М., 1967; Нурд- 
жанов Н. Таджикский театр. М., 1968. 

О. М. Кайдалова. 

XXIV. Кіно. 

Радянське кіномистецтво стало 
однією з найважливіших складо¬ 
вих частин багатонац. культури 
СРСР. У Росії перші кіносеанси 
відбулися 1896, власне вироби, 
фільмів почалося з 1907 (кінофір- 
ми О. Дранкова, О. Ханжонкова). 
Провідні режисери дореволюц. кі¬ 
но — Я. Протазанов, В. Гардін, 
Є. Бауер, Д. Сахненко, О. Олек- 
сієнко, Ч. Сабінський та ін.; по¬ 
пулярні актори — Ь Мозжухін, 
В. Холодна, В. Максимов та ін. 
Проте більшість фільмів мала ко¬ 
мерційний, розважальний харак¬ 
тер. Велике значення мали екра¬ 
нізації творів рос. літ. класики. 
Крім Петрограда і Москви, кіно¬ 
виробництво розвивалося в Києві, 
Харкові, Одесі, Ялті. 
Велика Жовтнева соціалістична 
революція різко змінила функції 
кіно в суспільстві,поклала початок 
розвиткові багатонаціональної ра¬ 
дянської кінематографії. В листо¬ 
паді 1917 було організовано Кіно- 
відділ при Наркомосі, 1918^ 
Московський і Петроградський кі- 
нокомітети. в. І. Ленін, високо 
оцінюючи можливості кіно як од¬ 
ного з найдійовіших видів агітації 
і засобу популяризації знань, 
відзначав, що з усіх мистецтв для 
нас найважливішим є кіно (див. 
В. І. Ленін. Про культуру. К., 
1981, с. 316). 27.УПІ 1919 В. І. 
Ленін підписав декрет про переда¬ 
чу фотографічної та кінематогра¬ 
фічної промисловості у відання 
Наркомосу. Роботу націоналізо¬ 
ваних кінотеатрів і кінофабрик 
очолив Всерос. фотокіновідділ, пе¬ 
ретворений на <Держкіно» (1923; 
з 1926 — чРадкіно»). На початку 
20-х рр. у рад. республіках ство¬ 
рено спец, кіноустанови (зокре¬ 
ма, кіносекція в Грузії, ВУФКУ 
на Україні, <Держкіно» у Вірмени, 
<Білдержкіно» в Білорусії та ін.), 
які своєю діяльністю сприяли роз¬ 
виткові мистецтва кіно народів 
країни. Рад. кіновиробн. почало¬ 
ся з кінохроніки, випускалися 
агітфільми, які роз’яснювали за¬ 
ходи Рад. влади, інформували про 
події на фронтах громадян, війни. 
Очолювана Дз. Вертовим група 
документалістів прокладала шлях 
від хроніки до образної публіци¬ 
стики, закладала основи рад. 
документального кіно. Створюва; 
лися перші науково-популярні 

Кадр з фільму «Розповідь про матір>. 
Режисер А. Карпов. 1963. Казахська 
РСР. 

фільми. Виходили художні філь¬ 
ми: в РРФСР — <Полікушка» 
(1919, реж О. Санін), «Чудотво¬ 
рець» (1922, реж. О. Пантелєєв);’у 
Грузії — «Арсен Джорджіашвілі» 
(1921), «Червоні дияволята» (1923; 
обидва — реж. І. Перестіані). В 
1919 в Москві було створено пер; 
ший у світі навч. заклад у галузі 
кіно — 1-а Держкіношкола (з 
1930 _ ДІК, з 1938 — ВДІК). Г Для 
20-х років характерні пошук дія¬ 
чами рад. кіномист. нових форм^ 
втілення теми революції, в цей 
період було створено нову докумен¬ 
тальну кінопоему («Крокуй, Ра¬ 
дої», «Шоста частина світу», реж. 
Вертов). У 1925 з великим успі¬ 
хом демонструвалися фільми] С. 
Ейзенштейна — ісіорико-революц. 
епопея «Страйк», фільм «Броне¬ 
носець ,,Потьомкін“», де в мону¬ 
ментально-патетичній формі від¬ 
творено події революції 1905, вті¬ 
лено образ революц. мас. В цих 
творах з найбільшою повнотою про¬ 
явилася новаторська суть рад. кі¬ 
номистецтва. В 1926 В. Пудовкін 
створив фільм «Мати» (за романом 
М. Горького), який свідчив про 
значні досягнення радянського кі¬ 
номистецтва . Істори ко- рево люці й- 
на тема розвивалася у фільмах 
цього періоду: «Жовтень»; «Старе 
і нове» (обидва — реж. С. Ейзен- 
штейн), «Кінець Санкт-Петербур¬ 
га», «Нащадок Чінгісхана» (обид¬ 
ва — реж. В. Пудовкін), «Уламок 
імперії» (реж. Ф. Ермлер), «Турк- 
сиб» (документальний, реж. В. 
Турін), «Сорок перший» (реж. 
Я. Протазанов). Становлення ра¬ 
дянської кінематографічної школи 
невіддільне від імен режисерів 
А. Роома, Б. Барнета, С. Юткеви- 
ча, Ю. Райзмана, Г. Рошаля, І. 
Козинцева, Л. Трауберга, Є. Чер¬ 
в’якова, Е. Шуб; сценаристів Н. 
Зархі, В. Туркіна, В. Шкловсько- 
го; операторів Е. Тіссе, А. Головні, 
А. Москвіна; акторів І. Ільїнсько- 
го, Ф. Нікітіна, М. Блюменталь- 
Тамаріної, О. Жизнєвої, А. Вой- 
цик, О. Хохлової та ін. На Украї¬ 
ні було створено фільми «Арсеналь- 
ці» (реж. Лесь Курбас), «Два дні» 
(реж. Г. СтабоВИЙ), «Нічний ВІЗ; 

ник» (реж. Г. Тасін, в гол. ролі 
A. Бучма), «Злива» (реж. 1. Кава¬ 
лері дзе). В 2;й пол. 20-х рр. роз¬ 
квітла творчість О. Довженка 
автора фільмів «Звенигора» (1928), 
«Арсенал» (1929), «Земля» (1930). 
В Грузії з’явилися героїчні філь¬ 
ми М. ІПенгелая («Елісо») та гост¬ 
ро сатиричні М. Чіаурелі («Хабар- 
да»); у Вірменії — фільми А. 
Бек-Назарова («Намус») у тради¬ 
ціях нац. л-ри і театру; в Білору¬ 
сії — історико-революц. картини 
Ю. Тарича («Лісова бувальщина»). 
Різні за життєвим матеріалом, 
темою, жанром рад. фільми об єд;- 
ну є висока ідейність, нерозривний 
зв’язок з життям народу. На рубе¬ 
жі 20 і 30-х рр. з’явилося звукове 
кіно. Перемога методу соціалістич¬ 
ного реалізму в рад. кіно пов’яза¬ 
на з підвищенням ідейної напов¬ 
неності фільмів, обумовленої со¬ 
ціально-масщтабним освоєнням но¬ 
вої дійсності, а також використан¬ 
ням нових ТеХ. прийомів. В КІНО 
прийшли відомі майстри театр, 
мист.—М. Тарханов, А. Тарасова, 
B. Добронравов, М. Хмельов, Н. 
Ужвій, А. Хорава, Г. Нерсесян; 

СРСР 

Кадр з фільму «Насі- 
мі». Режисер Г. Сеїд- 
бейлі. 1973. Азербайд¬ 
жанська РСР. 

Кадр з фільму «Едгар 
і Крістінак Режттсер 
Л. Лойманіс. 1967. 
Латвійська РЮР. 
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Кадр з фільму «Розпо¬ 
відь про Рустама>. Ре¬ 
жисер Б. Кімягаров. 
1971. Таджицька РСР. 

Кадр з фільму «Лаута- 
ри>. Режисер Е. Лотя- 
ну. 1971. Молдавська 
РСР. 

Кадр з фільму «Сьома 
куляр. Режисер А. Ха- 
мраєв. 1972. Узбецька 
РСР. 

композитори — Д. Шостакович, 
І. Дунаєвський, Д. Кабалевський, 
A. Хачатурян; письменники — О. 
Толстой, П. Павленко, О. Корній¬ 
чук, Ю. Яновський, А. Шаншіа- 
швілі. Кращі з ранніх рад. зву¬ 
кових фільмів, присвячених су¬ 
часності, — ««Путівка в життя» 
(реж. М. Екк), «Зустрічний» 
(реж. Ф. Ермлер та С. Юткевич), 
«Іван» (реж. О. Довженко). 
М. Баталов, В. Гардін, П. Масоха 
створили життєві 1 виразні образи 
людей праці. Було екранізовано 
твори рос. л-ри (фільми: «Гроза», 
реж. В Петров; «Петербурзькі 
ночі», реж. Г. Рошаль і В. Строє¬ 
на; «Іудушка Головльов», реж. 
О. Івановський). Одним з най¬ 
яскравіших творів цього періоду 
є фільм «Чапаєв» (реж. Г. та С. 
Васильєви, у гол. ролі Б. Бабоч- 
кін) за твором Д. Фурманова. 
З’явилися історико-революц. кар¬ 
тини: трилогія про Максима — 
«Юність Максима», «Повернення 
Максима» і «Виборзька ст<^она» 
(реж. Г. Козінцев, Л. Трауоерг, в 
гол. ролі Б. Чирков), «Депутат 
Балтики» (реж. Й. Хейфіц та О. 
Зархі, в гол. ролі М. Черкасов), 
«Щорс» (реж. О. Довженко, в гол. 
ролі Є. Самойлов), «Ми з Кронш¬ 
тадта» (реж. Ю. Дзиган, за сцена¬ 
рієм В. Вишневського). Велике 
значення мали фільми про В. 1. Ле¬ 
ніна: «Ленін у Жовтні». «Ленін 
у 1918 році» (обидва — реж. М. 
Ромм), «Людина з рушницею» 
(реж. С. КІткевич). Визначним 
істор. діячам присвячені фільми 
«Петро І» (реж. В. Петров), 
«Олександр Невський» (реж. С. 
Ейзенштейн), «Мінін і Пожар- 
ський», «Суворов» (обидва— реж. 
B. Пудовкін), «Богдан Хмельни¬ 
цький» (реж. 1. Савченко), «Ар¬ 
сен» (реж. М. Чіаурелі). В цих 
фільмах дістала визнання гра 
акторів М. Черкасова, М. Симоно- 
ва, М. Жарова, М. Мордвинова, 
Б. Ліванова та ін. Сучасність, тру¬ 
дові подвиги будівників соціаліз¬ 
му втілено у фільмах «Великий 
громадянин» (реж. Ф. Ермлер, 
у гол. ролі М. Боголюбов), «Член 
уряду» (реж. Й. Хейфіц та О. 
Зархі, в гол. ролі В. Марецька), 
«Велике життя» (реж. Л. Луков), 
«Семеро сміливих» (реж. С. Тера¬ 
си мов, за участю Т. Макарової, 
П. Алейникова ), стали популярни¬ 
ми кінокомедії Г. Александрова, 
І. Пир’єва та ін. за участю Л. Ор¬ 
лової, М. Ладиніної, Ф. Раневсь- 
кої, М. Крючкова, Б. Андрєєва, Е. 
Гаріна. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 рад. кінематогра¬ 
фія відіграла велику роль у мобілі¬ 
зації сил народу на боротьбу проти 
фашист, загарбників. На перший 
план висунулася кінохроніка, яка 
створювала правдивий літопис по¬ 
дій війни (рад. кінооператори 
зняли близько 5 млн. м кіно¬ 
плівки). Подіям війни присвячені 
повнометражні документ, фільми 
«Розгром німецьких військ під 
Москвою» (реж. І. Копалін та 
ін.), «Сталінград» (реж. Л. Вар- 
ламов та ін.), «Битва за нашу Ра¬ 
дянську Україну» (реж. О. Дов¬ 
женко), «Берлін» (реж. Ю. Райз- 
ман, оператор Р. Кармен та ін.). 
Кіностудії Москви, Ленінграда, 
Києва було евакуйовано. В ху- 
дож. фільмах «Секретар райкому» 

(реж. і. Пир’єв), «Вона захищає 
Батьківщину» (реж. Ф. Ермлер), 
«Райдуга» (реж. М. Донськой), 
«Два бійці» (реж. Л. Луков) та ін. 
було створено героїчні образи рад. 
людей, які стали на захист соціа¬ 
лістичної Вітчизни. З’явилися 

Ільми про рос. полководців М. 
утузова, П. Нахімова, про героїв 

громадян, війни Г. І. Котовського і 
О. Я. Пархоменка, про воєначаль¬ 
ників братніх народів — Г. Саа- 
кадзе, Давид-бека, Д. Сухе-Бато- 

Кадр з фільму «Джерело в лісі». Ре¬ 
жисер Л. Лайус. 1973. Естонська РСР. 

ра. Особливими худож. якостями 
(драм, напруження оповіді, пси¬ 
хологічна розробка характерів, мо¬ 
нументальність зображальних рі¬ 
шень) відзначався фільм С. Ей- 
зенштейна<Іван Грозний». У після¬ 
воєнні роки героїзм народу було 
відображено у багатьох фільмах: 
«Подвиг розвідника» (Київ, кі¬ 
ностудія худож. фільмів, реж. Б. 
Барнет), «Повість про справжню 
людину» (реж. О. Столпер), «Мо¬ 
лода гвардія» (реж. С. Герасимов). 
Застереження проти паліїв війни 
прозвучали у фільмах «Зустріч на 
Ельбі» (реж. Г. Александров), 
«Російське питання», «Секретна 
місія» (обидва — реж. М. Ромм). 
Серед фільмів, присвячених сучас. 
життю народу,— «Сільська вчи¬ 
телька» (реж. М. Донськой), «По¬ 
вернення Василя Бортникова» 
(реж. В. Пудовкін). Провідне міс¬ 
це зайняв біографічний жанр 
(фільми: «Мічурін», реж. О. Дов¬ 
женко, «Академік Іван Павлов», 
«Мусоргський», обидва — реж. Г. 
Рошаль, та ін.), картини про дія¬ 
чів літератури та мист. України 
(«Тарас Шевченко», реж. І. Сав¬ 
ченко), Узбекистану («Алішер На¬ 
вої», реж. К. Ярматов), Латвії 
(«Райніс», реж. Ю. Райзман), ін. 
народів СРСР. У 40—50-х рр. 
почала розвиватися кінематогра¬ 
фія прибалтійських республік. 
Рад. кіномистецтво збагатило свої 
виражальні засоби: досягло успіхів 
у освоєнні кольору, варті уваги 
роботи рад. винахідників та кіно¬ 
операторів у галузі, стереоскопії, 
стереофонії, широкого екрана. 
В серед. 50-х рр. настав новий пе¬ 
ріод в історії рад. кіно. Збіль¬ 
шився випуск фільмів, почалися 
реконструкції студій в РРФСР 
та ін. союзних республіках, 
в кіно прийшло багато молодих 
режисерів. Однією з провідних 
залишалася тема Великої Вітчизн. 
війни [фільми: «Балада про сол¬ 
дата» (реж. Г. Чухрай), «Летять 
журавлі» (реж. М. Калатозов), 
«Доля людини» (реж. С. Бондар- 
чук)]. Події перших післяреволюц. 
років було відтворено у стрічках 
«Комуніст» (реж. Ю. Райзман), 

«Дохунда» (реж. Б. Кімягаров). У 
1954 вийшов фільм «Розповіді про 
Леніна» (реж. С. Юткевич). Харак¬ 
терною для картин 50-х рр. є ба¬ 
гатожанровість, вона властива 
фільмам-екранізаціям «Сорок пер¬ 
ший» (реж. Г. Чухрай), «Отелло» 
(реж. С. Юткевич), «Тихий Дон» 
(реж. С. Герасимов). У 60-70-х рр. 
рад. кіно висвітлювало різні сторо¬ 
ни життя суспільства і більш ба¬ 
гатопланово, поглиблено досліджу¬ 
вало їх. Значні фільми створили 
майстри старшого покоління: «Де¬ 
в’ять днів одного року» (реж. М. 
Ромм), «Ленін у Польщі» (реж. 
С. Юткевич), «Наш сучасник» 
(реж. Ю. Райзман), «Люди і звірі», 
«Журналіст», «Біля озера» (реж. 
С. Герасимов). Викриттю антисо;; 
ціальної людиноненависницької 
суті фашизму ішисвятив свою до- 
кументально-пушііцистичну стріч¬ 
ку «Звичайний фашизм» М. Ромм. 
Здійснювались екранізації рос. та 
зарубіжної класики: «Дама з сс> 
бачкою» (реж. Й. Хейфіц), «Дон Кі- 
хот», «Гамлет», «Король Лір» (усі 
— реж. Г. Козінцев), «Брати Кара- 
мазови» (реж. І. Пир’єв), «Злочин 
і кара» (реж. Л. Куліджанов), 
«Дворянське гніздо», «Дядя Ваня» 
(обидва — реж. А. Михалков-Кон- 
чаловський), «Незакінчена п’єса 
для механічного піаніно» (реж. М. 
Михалков). Ці фільми свідчрь 
про нерозривні зв’язки рад. кіно 
з кращими традиціями світової 
худож. культури. Серед майст¬ 
рів, які прийшли в кіно,— режи¬ 
сери А. Тарковський, О. Алов, В. 
Наумов, І. Таланкін, Ю. Озеров, 
Ю. Єгоров, С. Ростоцький, М. Ху- 
цієв, О. Салтиков, Д. Храбровиць- 
кий, Л. Биков, В. Денисенко,^ Ю. 
Карасик, Е. Рязанов, Л. Гай дай, Г. 
Данелія, М. Михалков. Самобутні 
фільми («Пічки-лавочки», «Кали¬ 
на червона») створив письменник, 
режисер і актор В. Шукшин. 
Героїзму рад. народу під час Ве¬ 
ликої Вітчизняної війни присвя¬ 
тили свої фільми С. Ростоцький 
(«А зорі тут тихі...»), Л. Шепітько 
(«Сходження»), Ю. Озеров («Виз¬ 
волення»), Л. Биков («В бій ідуть 
тільки ,,старики“»)та ін. На Ук¬ 
раїні вийшов фільм «Тіні забутих 
предків», близький до образної 
стилістики О. Довженка. Роман¬ 
тичну традицію продовжують Ю. 
Іллєнко, Л. Осика, М. Мащенко 
та ін. Т. Левчук створив трилогію 
«Дума про Ковпака». В Грузії Р. 
Чхеїдзе поставив епічний фільм 
«Батько солдата»,різні за жанрами 

Кадр з фільму «Факт». Режисер 
А, Грікявічюс. 1981. Литовська РСР. 



427 
фільми створили Т. Абуладзе (<Я, 
бабуся, Іліко та Іларіон», <Древо 
бажання >•), О. Іоселіані (<Жив 
співучий дрозд»), Л. Гогоберідзе 
(<Кілька інтерв’ю з особистих пи¬ 
тань»). Відомими стали режисери: 
в Казахстані — М. Бегалін (< Піс¬ 
ня про Маншук»), у Киргизії — Т. 
Океєв (<Лютий»), у Туркменії — 
A. Карлієв (<Махтумкулі»), в 
Узбекистані — Ш. Аббасов («Ти не 
сирота»), Е. Ішмухамедов («Птахи 
наших надій»), Литві — В. Жала- 
кявічюс («Ніхто не хотів помира¬ 
ти»), в Азербайджані — Р. Оджа- 
гов («Допит»), у Молдавії — Е. 
Лотяну («Лаутари»). Майстри всіх 
поколінь вивчають дійсність, праг¬ 
нуть повно показати нові типові 
риси характеру сучасників. Зро¬ 
стання комуністичної свідомості 
рад. людей зображено у кінофіль¬ 
мах «Смак хліба» (реж. О. Саха- 
ров), «Старі стіни» (реж. В. Тре- 
губович), «Премія» (реж. С. Мі- 
каелян). Документальні фільми Р. 
Кармена та А. Медведкіна присвя¬ 
чені мі^ар. проблемам. Процес 
класової боротьби,, який відбува¬ 
ється у світі, показано у стрічках 
«Це солодке слово — свобода», 
«Кентаври» (обидва — реж. В. 
Жалакявічюс), «Втеча містера 
Мак-Кінлі» (реж. М. Швейцер). 
Нового підаесення набуває жанр 
кінокомедії у фільмах Е. Рязано- 
ва, Л. Гайдая, Г. Данелія та 
ін. Значних успіхів досягло мис¬ 
тецтво документального кіно, нау- 
ково-популярного кіно, твори яких 
відбивають актуальні проблеми 
сучасності, соціального розвитку 
країни, питання науково-техніч. 
прогресу (фільми А. Колошина, 
Р. Кармена та ін.). Значне місце 
посідають фільми, зняті для теле¬ 
бачення, зокрема багатосерійні 
«Ад’ютант його превосходительст- 
ва» (реж. Є. Ташков), «Сімнадцять 
миттєвостей весни» (реж. Т. Ліоз- 
нова), «Як гартувалася сталь» 
(реж. М. Мащенко), «Карл Маркс. 
Молоді роки» (реж. Л. Куліджа- 
нов). Великий інтерес прогресивної 
громадськості світу викликав 20- 
серійний документальний фільм 
«Велика Вітчизняна» (група режи¬ 
серів під керівництвом Р. Карме¬ 
на). Широко відомими стали ак¬ 
тори М. Ульянов, Р. Плятт, І. 
Смоктуновський, Б. Тенін, Н. 
Мордюкова, О. Баталов, Є. Ур- 
банський, П. Луспекаєв, В. Ти- 
хонов, Д. Баніоніс, І. Саввіна, К. 
Лавров, Л. Чурсина, Л. Биков, 
Л. Гурченко, О. Борисов, В. 
Стржельчик, В. Санаєв, Є. Мат- 
вєєв, С. Закаріадзе, А. Джигарха- 
нян, С. Чіаурелі, А. Фрейндліх, 
B. Артмане, Є. Леонов, К. Степан- 
ков, І. Миколайчук, О. Калягін, 
C. Любшин, А. Мягков. Сучас. 
стан рад. кіномистецтва характери¬ 
зується постійним розширенням 
тематики і жанрової палітри філь¬ 
мів, бурхливим розвитком нац. 
кінематографії, творчим співро¬ 
бітництвом у галузі кіномистецтва з 
країнами соціалістичної співдруж¬ 
ності та ін. країнами, постійним 
припливом молодих творчих сил. 
Зростає кількість фільмів, присвя¬ 
чених рад. молоді і дітям («Дзво¬ 
нять, відчиніть двері», реж. О. 
Мітта; «Сто днів після дитинства», 
реж. С. Соловйов, «Чорна курка, 
або Підземні жителі», реж. В. 

Гресь (див. Дитяче кіно), вдоско¬ 
налюється мист. мультиплікацій¬ 
ного кіно (реж. В. Котьоночкін, 
Ф. Хитрук, В. Дахно, В. Бахтадзе 
та ін.). 
Велику роль у зміцненні традицій 
гуманізму і реалізму відіграють 
Моск. міжнар. кінофестиваль, який 
організовується з 1959 під деві¬ 
зом «За гуманізм кіномистецтва, за 
мир і дружбу між народамиї». 
Міжнародний кінофестиваль кра¬ 
їн Азії, Африки і Латинської Аме¬ 
рики в Ташкенті та ін. Кращі 
рад. фільми від.значені преміями 
та нагородами на Міжнар. кіно¬ 
фестивалях, що свідчить про висо¬ 
кий авторитет рад. кіно за рубе¬ 
жем. Завдання дальшого підне¬ 
сення рад. кіно, підвищення 
його ідейно-худож. рівня міс¬ 
тять постанови ЦК КПРС «Про 
заходи по дальшому розвитку ра¬ 
дянської кінематографії» (1972), 
«Про поліпшення виробництва і 
показу фільмів для дітей і під¬ 
літків» (1981). Зростає значення 
кіномистецтва у вихованні соціа¬ 
лістичної моралі, в будівництві ко¬ 
мунізму, в боротьбі за мир. Під¬ 
готовку кінематографічних кадрів 
здійснює ВДІК (Москва), Ленінгр. 
ін-т театру, музики і кінематогра¬ 
фії, Ленінгр. ін-т кіноінженерів 
(ЛІКІ), ВІДДІЛИ кіно в театр, ін-тах 
союзних республік. Питання теорії, 
історії та практики кіномистецтва 
висвітлюють журнали «Искусство 
кино», «Советский зкран» (обидва 
— Москва)^ <Новини кіноекрануь 
(Київ) та ін. Див. Кіномисте¬ 
цтво, Кінознавство, Кінодрама¬ 
тургія, Кіностудія, Кіножурнал, 
а також розділ Кіно в статтях 
про союзні республіки, розділ 
Культура в статтях про авт. рес¬ 
публіки та статті про провідних 
режисерів, операторів, артистів 
кіно. Іл. див. на окремому арку¬ 
ші, с. 384—385. 
Літ.: Самое важное из всех искусств. 
Ленин о кино. Сборник документов и 
материалов. М., 1973; История совет- 
ского кино, т. 1—4. М., 1969—78; 
Зйзенштейн С. М. Избранньїе произ- 
ведения, т. 1—6. М., 1964—71; Дов¬ 
женко О. П. Твори, т. 1 — 5. К., 1964— 
66; Пудовкин В. И. Собрание сочине- 
ний, т. 1 — 3. М., 1974—76; Згуриди А., 
Васильков И. Научное кино в СССР. 
М., 1959; Советские художественньїе 
фильмьі. Аннотированньїй каталог, 
т. 1-5. М., 1961—79; Социалистичес- 
кий реализм и современньїй кинопро- 
цесс. М., 1978; Ризаев С. Армянская 
художественная кинематография. Ере- 
ван, 1963; Сиранов К. Киноискус- 
ство Советского Казахстана. Алма-Ата, 
1966; Тешабаев Д. Киноискусство 
Советского Узбекистана. М., 1968; 
Джурабаев С. Киноискусство Совет¬ 
ского Таджикистана. М., 1970; Кор- 
ниенко И. С. Кино Советской Украи- 
ньі. М., 1975; Кино Советской Кир- 
гизии. М., 1979; Мальцене М. Кино 
Советской Латвии. М., 1980. 

Р. М. Юренєв. 

ХХУ. Релігія і церква. 

В результаті докорінних соці¬ 
ально-економічних перетворень, 
розвитку науки, культури, освіти, 
виховної роботи в СРСР подо¬ 
лана масова релігійність, у сус¬ 
пільстві панівним став науковий 
матеріалістичний світогляд. Упер¬ 
ше в людській історії виникла 
країна, в якій релігії протистоїть 
масовий атеїзм. Проте серед дея¬ 
кої частини населення релігій¬ 
ність ще зберігається з ряду об’єк¬ 

тивних і суб’єктивних причин (на¬ 
явність істотних відмінностей між 
містом і селом, розумовою і фіз. 
працею, відставання побутової сфе¬ 
ри від розвитку суспільно-політич¬ 
ної, відставання свідомості деякої 
частини населення від буття, ді¬ 
яльність реліг. орг-цій, реліг. вихо¬ 
вання в сім’ї, пропаганда з-за кор¬ 
дону тощо). Церква в СРСР відок¬ 
ремлена від д-ви і школа від церк¬ 
ви (див. Відокремлення церкви від 
держави. Відокремлення школи 
від церкви). Поряд з цим Консти¬ 
туція СРСР гарантує свободу со¬ 
вісті, тобто право сповідувати 
будь-яку релігію або не сповідува¬ 
ти ніякої, відправляти реліг. куль¬ 
ти або вести атеїстичну пропа¬ 
ганду, категорично забороняє роз¬ 
палювання ворожнечі і ненависті в 
зв’язку з реліг. віруваннями. Згід¬ 
но з рад. законодавством про ре¬ 
ліг. культи, віруючі громадяни, 
які досягли 18-річного віку, мо¬ 
жуть утворювати реліг. об’єднання, 
що реєструються Радою в справах 
релігій при Раді Міністрів СРСР. 
Усі зареєстровані реліг. об’єднан¬ 
ня та орг-ції за своїм становищем, 
правами й обов’язками рівні перед 
законом. Віруючі, що утворили ре¬ 
ліг. об’єднання відповідно до за¬ 
кону, мають право справляти ре¬ 
ліг. обряди і церемонії, проводити 
молитовні збори, одержувати у 
безплатне користування молитовні 
споруди й культове майно, найма¬ 
ти або обирати служителів культу, 
збирати в молитовній споруді доб¬ 
ровільні пожертвування і проводи¬ 
ти добровільні збори серед членів 
даного реліг. об’єднання на утри¬ 
мання молитовної споруди, куль¬ 
тового майна, наймання служите¬ 
лів культу тощо. Рад. законодав¬ 
ство забезпечує вільне сповідуван¬ 
ня будь-якої релігії, якщо це не 
пов’язане з порушенням законів, 
громад, порядку, посяганням на 
права ін. громадян, завданням 
шкоди здоров’ю людей. Контроль 
за дотриманням законодавства про 
реліг. культи здійснюють на місцях 
Ради нар. депутатів. Рада в спра¬ 
вах релігій при Раді Міністрів 
СРСР контролює виконання зако¬ 
нодавства про культи, дбає про 
правильне застосування й вико¬ 
нання законів і законодавчих ак¬ 
тів з питань релігії по всій тер. 
СРСР, здійснює в разі потреби 
зв’язки між урядом СРСР і реліг. 
орг-ціями, готує і вносить на роз¬ 
гляд держ. органів проекти актів, 
що стосуються релігії, 
в СРСР існує бл. 40 реліг. течій і 
напрямів, які здебільшого нале¬ 
жать до світових релігій — хри¬ 
стиянства, ісламу, буддизму. 
Серед християнських віроспові¬ 
дань найчисленнішим є право¬ 
слав’я. Руська православна церк¬ 
ва (РПЦ) є однією з 15 автоке¬ 
фальних церков світу. Її очо¬ 
лює патріарх Московський і всія 
Русі (з 1971 — Пимен). До 
християнських церков належать 
старообрядницька (див. Старооб¬ 
рядництво), грузинська право¬ 
славна церква, вірменська апо¬ 
стольська церква, римсько-като¬ 
лицька, євангелічно-лютеранська, 
методистська (Естонія), рефор¬ 
матська, або кальвіністська (в 
Закарпатті), євангельських хри- 
стиян-баптистів церкви, а також 
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СРСР ряд сект. Громади віруючих рим¬ 
сько-католицької церкви є в 10 
союзних республіках (в Литві 6 
незалежних архієпархій, в Латвії 
— архідіоцезія, в Закарпатті — 
вікаріат; у Каунасі і Ризі діють 
католицькі семінарії). Єдиного 
центру римсько-католицькі церк¬ 
ви не мають. Лютеранська церква 
(аугсбурзького віросповідання) 
має три самостійні центри — кон¬ 
систорії в Литві, Латвії та Естонії. 
Серед християнських сект перева¬ 
жають секти протестантського на¬ 
пряму: адвентисти, п'ятидесят¬ 
ники, єговісти і меноніти. Секти 
православного походження {духо^ 
бори, молокани, духовні скопці, 
істинно-православні християни, 
істинно-православна церква та ін.) 
впливом не користуються і розпа¬ 
даються. Єдиного центру секти не 
мають. Друге місце за чисельністю 
віруючих в СРСР посідає іслам 
Переважна більшість мусульман 
належить до сунізму. Керують 
об’єднаннями 4 самостійні центри 
— духовні управління мусульман 
Серед. Азії і Казахстану, Європ. 
частини СРСР і Сибіру, Пн. Кав¬ 
казу і Дагестану, Закавказзя. 

Буддизм ламаїстської течії (див. 
Ламаїзм) сповідує частина вірую¬ 
чих у Бурят., Калмицькій, Тувин. 
авт. республіках, у Читинській та 
Іркутській областях. До послідов¬ 
ників іудаїзму, як правило, на¬ 
лежать віруючі єврейської націо¬ 
нальності. Серед деяких народ¬ 
ностей Сибіру й Далекого Схо¬ 
ду зберігаються ще пережитки 
первісних вірувань — елементи 
фетишизму, анімізму, тотеміз¬ 
му, культу предків, шаманства. 
Абсолютна більшість реліг. орг-цій 
і віруючих лояльно ставляться 
до Рад. влади, підтримують внутр. 
і зовн. політику КПРС і Рад. д-ви. 
Вони виступають за мир і дружбу 
між народами, проти мілітаризму, 
імперіалізму, фашизму. Заг. тен¬ 
денцією ідеології і тактики релі¬ 
гійних орг-цій в СРСР є намагання 
пристосуватися до існуючих об¬ 
ставин, поглядів і настроїв вірую¬ 
чих, модернізм (див. Модернізм 
у релігії). Під впливом розвитку 
соціалістичного способу життя, 
процесів створення матеріально- 
технічної бази комунізму, форму¬ 
вання комуністичних суспільних 
відносин, розгортання науково- 

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ ОСНОВНИХ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ • 

технічної революції, цілеспрямо¬ 
ваної ідеологічної роботи відбу¬ 
ваються неухильне послаблення ре¬ 
лігійності, зростання атеїстичної 
переконаності серед усіх категорій 
населення в усіх регіонах країни. 
Оскільки релігія в будь-якій 
формі є антинаук. світоглядом 
і тому неминуче відіграє загалом 
негативну роль у розвитку суспіль¬ 
ства і особи, парт., громад, орг-ції, 
наукові, навч. і культурно-осв. 
заклади ве;^ть різноманітну ате¬ 
їстичну роботу (див. Науково- 
атеїстична пропаганда, Атеїстич¬ 
не виховання) з метою подолання 
реліг. вірувань і формування у 
всіх людей наук, світогляду. 
Літ.: Маркс К., Енгельс Ф., Ленін 
В. І. Про релігію. К., 1975; Ленін В. І. 
Про атеїзм, релігію і церкву. К., 1980; 
Деятели Октября о ізелигии и церкви. 
М., 1968; Про релігію і атеїстичне 
виховання. Збірник документів і ма¬ 
теріалів. К., 1979; Лисавцев 3. И. 
Критика буржуазной фальсификации 
положення религии в СССР. М., 1975; 
Онищенко А. С. Социальньїй прогресе, 
религия, атеизм. К., 1977; Барменков 
А. И. Свобода совести в СССР. М., 
1979; Куроедов В. А. Религия и цер- 
ковь в Советском государстве. М., 
1981. О. С. Онищенко. 
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Бл. 500 (за іншими лани- Ранній палеоліт на території СРСР. 
ми, 200 — 160) — 35 (30) 
тисяч років тому 
35 (ЗО)—12(10) тисяч ро- Пізній палеоліт на території СРСР. 
ків тому 
10—7-е (для пд. райо- Мезоліт (перехідний період між палеолі- 
нів), 5-е (для пн. райо- том і неолітом), 
нів) тисячоліття до н. е. 
7—4-е (для пд. районів). Неоліт і енеоліт, найдавніші землеробсько- 
5—3-є (для пн. районів) скотарські культури часів енеоліту на те- 
тисячоліття до н. е. риторії СРСР. 

З — початок 1-го тисячо- Бронзовий вік на території СРСР. 
ліття до н. е. 
9—6 ст. до н. е. 
2-а половина 7—5 ст. до 
н. е. 
Межа 7 і 6 ст. до н. е. 

Бл. 480 до н. е.— 70-і 
рр. 4 ст. н. е. 
4—3 ст. до н. е. 

329—327 до н. е. 

Кінець 4—3 ст. до 
н. е. 
2-а половина З ст. 
до н. є,- 3—4 ст. н. е. 
Кінець З ст. до н. е.— 
початок З ст. н. е. 
Бл. середини З — сере¬ 
дина 2 ст. до н. е. 

Держава Урарту, 
Виникнення грецьких колоній на узбереж¬ 
жі Чорного моря. 

Складання Скіфії як політичного об’єд¬ 
нання в Північному Причорномор’ї. 
Боспорська держава. 

Виникнення Картлійського (Іверійського) 
царства в Східній Грузії. 
Завоювання Середньої Азії Александром 
Македонським. 
Утворення самостійного царства Велика 
Вірменія. 

Сармати в Північному Причорномор’ї. 

Скіфська держава в Криму і на Нижньому 
Дніпрі. 
Греко-Бактрійське царство в Оредній Азії. 

Бл. 250 до н. е.— 226 Парфянська держава, 
н. е. 
107 до н. е. Антирабовласницьке повстання скіфів 

у Боспорській державі під проводом Сав- 
мака. 

Початок 1 ст. до н. е 
1 ст. до н. е.— 4 ст. н. 

Бл. 77 н. е. 

З ст. н. е. 
375 

405-406 

Остання чверть 5 ст. 

Утворення держави Кавказька Албанія. 
Кушанське царство. 

Перша згадка про слов’ян (венедів) у ◄(При¬ 
родничій історії^> Плінія Старшого. 

Вторгнення готів у Північне Причорномор’я. 

Вторгнення гуннів у причорноморські степи. 

Створення вірменського алфавіту. 
Заснування м. Києва. 

Середина 6 ст. Тюркський каганат. 

6—9 ст. Перші політичні об’єднання у східних 
слов’ян. 

* Дати до 1917 подано за старим стилем. 

7 ст. Утворення в Приазов’ї Великої Булгарії. 
Середина 7 — кінець 10 ст. Хозарський каганат. 
7—8 ст. Завоювання Оредньої Азії і Закавказзя 

арабами. 
70—80-і рр. 8 ст. Повстання в Согдіані (Середня Азія) під 

проводом Муканни проти арабського пану¬ 
вання. 

816-837 

9 —1-а половина 12 ст. 
860 

875-999 
941,944 

968-969 

970-971 
988-989 

992 

Кінець 10 — 12 ст. 

Початок 11 ст. 

11 ст. 

1024 

1037 

1043 

1068-69 

Бл. 1071 

10- 13 ст. 

11- 13 ст. 

1103, 1111 

1113 

1136 

Бл. 1140-1213 

1147 

1147, 1154 
1174 

1183, 1185, 1187 

1199 — середина 14 ст. 

Антифеодальне повстання ^ під проводом 
Бабека в Азербайджані, Вірменії і Схід¬ 
ній Грузії. 
Давньоруська держава — Київська Русь. 

Похід давньоруського війська на Констан¬ 
тинополь. Договір Русі з Візантією. 

Держава Саманідів у Середній Азії. 
Походи київського князя Ігоря на Візан¬ 
тію. 

Походи Святослава Ігоровича на Дунайську 
Болгарію. 

Походи руських військ на Візантію. 
Запровадження християнства в Київській 
Русі. 
Розгром печенігів на р. Сулі київським 
князем Володимиром Святославичем. 

Держава Караханідів у Середній Азії. 
Об’єднання Грузії в єдину державу. 

Вторгнення турків-сельджуків у Середню 
Азію. 
Антифеодальне повстання в Суздальській 
землі. 
Заснування в Києві першої на Русі бібліо¬ 
теки. 

Похід руських військ на Візантію. 

Народне повстання в Києві. 
Антифеодальне повстання в Новгороді і 
Ростово-Суздальській землі. 
В ладимиро-Суздальське князівство. 

Чернігівське князівство. 

Походи київських князів проти половців. 

Народне повстання в Києві. 
Народне повстання в Новгороді, утворення 
феодальної республіки (існувала до 1478). 

Держава каракитаїв у Оредній Азії. 
Перша згадка в літописі про Москву. 

Народні повстання в Києві. 
Антифеодальне повстання у Владимиро- 
Суздальському князівстві. 
Походи руських військ проти половців. 
Галицько-Волинське князівство. 
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1219-21 

1223 

1231-43 

1237-41 

1237 

ЗО—40-і рр. 13 ст. 

1240. 15 липня 

1240, грудень 

1242, 5 квітня 

40-і рр. 13 ст. 

2-а половина 13 ст. 

Завоювання Чінгісханом Середньої Азії. 

Битва руських дружин з загонами Чінгіс- 
хана на р. Калці. 
Завоювання імперією Чінгісидів Закав¬ 
каззя. 

Навала орд Бати я на Русь. 
Заснування Лівонського ордену. 

Утворення Великого князівства Литовсь* 
кого. 

Невська битва (розгром шведів військом 
Олександра Невського). 
Зруйнування ордами Батия Києва. 

Льодове побоїще (розгром німецьких лица¬ 
рів військом Олександра Невського на 
Чудському озері). 

Утворення Золотої орди. Встановлення її 
іга над руськими князівствами. 

Утворення Московського князівства. 

1256 

40-і рр. 14 ст. 

2-а половина 14 ст. 

1359 

1370 

Заснування міста Львова. 

Початок загарбання українських земель 
Великим князівством Литовським. 

Загарбання польськими феодалами Гали¬ 
цької землі. 
Утворення Молдавського князівства. 
Заснування держави Тімура. 

1380, 8 вересня Куликовська битва (перемога руського вій¬ 
ська під командуванням Дмитрія Донського 
над Золотою ордою). 

1392 

1399 

1410, 15 липня 

1430 

1430-40 

1438 
1443-1783 

(Середина 15 ст. 

2-а половина 15 
ток 16 ст. 

Приєднання Суздальсько-Нижегородського 
князівства до Московського великого кня¬ 
зівства. 

Вторгнення золотоординських військ на 
Київщину та Волинь. 

Грюнвальдська битва (розгром лицарів Тев¬ 
тонського ордену польсько-литовсько-русь¬ 
кими військами). 

Заснування Улугбеком обсерваторії в Са¬ 
марканді. 
Народні рухи на Україні та в Білорусії про¬ 
ти польсько-литовської феодально-католиць¬ 
кої експансії. 
Утворення Казанського ханства. 
Кримське ханство (з 1449 незалежне від 
Золотої орди). 

Утворення Астраханського ханства, 

поча- Утворення Російської централізованої дер¬ 
жави. 

1475 

1480 

1490-92 

Кінець 15 ст. 

Кінець 15 — початок 
16 ст. 

Вторгнення турків у Крим (початок ва¬ 
сальної залежності Кримського ханства від 
Туреччини). 

Повалення іга Золотої орди на Русі. 
Селянське повстання в Молдавії і Галиць¬ 
кій землі під проводом Мухи. 

Утворення Сибірського ханства. 

Утворення Казахського ханства. 

1500-03 

Початок 16 ст. 

1536 

1547 
Оредина 16 ст. 

1552 

1552-57 

1555 

1556 

1557 

1558-83 

1565-72 

1569 

Війна Російської держави з Великим князів¬ 
ством Литовським. Возз’єднання Чернігово- 
Сіверської землі з Росією. 

Заснування Запорізької Січі. 
Антифеодальне повстання міського населен¬ 
ня в Черкасах і Каневі. 
Народне повстання в Москві. 
Завоювання Буковини та Молдавії султан¬ 
ською Туреччиною. 
Приєднання Казанського ханства до Росій¬ 
ської держави. 
Приєднання до Росії марійців, удмуртів, 
башкирів і татар. 

Поділ Грузії та Вірменії між Османського 
імперією та Іраном. 
Приєднання Астраханського ханства до Ро¬ 
сійської держави. 

Добровільне приєднання Кабарди до Росій¬ 
ської держави. 

Лівонська війна. 

Опричнина. 
Люблінська унія між Польщею і Великим 
князівством Литовським (об’єднання їх 
в єдину державу — Річ Посполиту). 

1579 

Бл. 1581 

1590- 93 
1591- 93 

1594-96 

1596 

1598 

Кінець 16 ст. 

Початок 17 ст. 

1604 

1606-07 

1609 

1609-11 

1611, вересень — жон 
тень 
1612, жовтень 

1613, 21 лютого 

1614 

1615, 1621, 1624, 1630 

1616-18 

1617 
1618 

1620 

1621 

1624 

1625 

1630 

1632 

Заснування Вільнюської академії. 
Похід Єрмака в Сибір. 

Російсько-шведська війна. 
Селянсько-козацьке повстання на Україні 
під проводом К. Косинського. 

Селянсько-козацьке повстання на Україні 
і в Білорусії під проводом С. Наливайка і 
Г. Лободи. 

Брестська церковна унія. 

Приєднання до Росії Сибірського ханства. 

Утворення трьох казахських жузів (Стар¬ 
шого, Середнього і Молодшого). 

Селянська війна в Росії. 
Вторгнення Лжедмитрія І з загонами поль¬ 
ської шляхти до Росії. 

Селянське повстання під проводом І. І. Бо¬ 
лотникова. 
Початок відкритої польської інтервенції 
проти Росії. 
Героїчна оборона Смоленська від військ 
шляхетської Польщі. 
Початок організації народного ополчення 
К. Мініна в Нижньому Новгороді. 
Визволення Москви від польських інтервен¬ 
тів. 

Обрання на Земському соборі Михайла Ро 
манова російським царем. 

Похід запорізьких козаків на Сіноп. 

Походи запорізьких козаків на Стамбул. 

Масові селянсько-козацькі виступи на 
Україні проти польсько-шляхетського гні¬ 
ту. 

Столбовський мир між Росією і Швецією. 

Деулінське перемир’я між Росією і Поль¬ 
щею. 

Посольство від гетьмана П. Сагайдачного 
до Москви. 

Перемога об’єднаних сил українських ко¬ 
зацьких і польських військ над турецьким 
військом під Хотином. 

Звернення київського митрополита Іова Бо¬ 
рецького до російського уряду про возз’єд¬ 
нання України з Росією. 

Війна українського козацтва з шляхетською 
Польщею. Куруківська угода. 

Повстання населення Картлі й Кахеті на 
чолі з Георгієм Саакадзе проти іранських 
загарбників. 

Селянсько-козацьке повстання на Україні 
під проводом Т. Федоровича (Трясила). 

Створення Києво-Могилянської колегії (з 
1701 —Київська академія). 

Заснування Академії Густавіана в Тар- 

1632-34 

1635 

1637-38 

1637-43 

1648 

1648-54 

1648, 5—6 травня 

1648, 15—16 травня 

1648, 8 червня 

1648, 13 вересня 

1648, 23 грудня 
1649, січень — березень 

Російсько-польська війна. 

Повстання запорізьких козаків під прово¬ 
дом І. Сулими. 

Селянсько-козацькі повстання на Україні 
під проводом Павлюка, Я. Острянина, К. 
Скидана, Д. Гуні. 
Оборона Азова від турецьких військ. 

Народні повстання в Москві, Курську, Коз¬ 
лові, Великому Устюзі, Солі Вичегодській, 
Томську. 

Визвольна війна українського народу під 
проводом Б. Хмельницького проти поль¬ 
сько-шляхетського панування, за возз’єд¬ 
нання України з Росією. 

Перемога селянсько-козацького війська над 
польсько-шляхетською армією в битві під 
Жовтими Водами. 

Розгром селянсько-козацьким військом 
головних сил польсько-шляхетської армії 
під Корсунем. 
Лист Б. Хмельницького до російського уря¬ 
ду з проханням про возз’єднання України 
з Росією. 
Перемога селянсько-козацького війська иад 
польсько-шляхетською армією під Пиляв* 
цями. 

Урочистий в’їзд Б. Хмельницького в Київ. 

Переговори українського посольства на чолі 
з С. Мужиловським з царським урядом 
про возз^єднання України з Росією. 
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1649, квітень Перебування першого російського посольст¬ 
ва на чолі з Г. Унковським у Чипірині. 

1649, травень — червень Українське посольство на чолі з Ф. Веш- 
няком до Москви. 

Битва під Зборовом. 

Антифеодальні повстання в Пскові і Нов¬ 
городі. 
Походи селянсько-козацького війська під 
проводом Б. Хмельницького у Молдавію. 

Ухвала Земського собору в Москві про 
згоду прийняти Україну до складу Росії. 

Битва під Берестечком. 

Від’їзд українського посольства на чолі 
з С. Савичем, Л. Мозирою, І. Нечипорен- 
ком до Москви. 

Українське посольство на чолі з І. Іскрою 
до Москви. 

1652, квітень — травень Переговори українського посольства на 
чолі з С. Мужиловським і К. Бурляєм з 
російським урядом про возз’єднання Украї¬ 
ни з Росією. 

1652, 22—23 травня Перемога селянсько-козацького війська над 
польсько-шляхетською армією під Батогом. 

1649, 5—6 серпня 
1650 

1650, 1652 

1651, 19 лютого 

1651, 18 — 30 червня 
1651, кінець серпня 

1652, лютий — березень 

1652, грудень — 1653, 
лютий 

1653, червень — липень 

1653, серпень 

1653, вересень — грудень 

1653, 1 жовтня 

1653- 56 
1654, 8 січня 

1654, січень — лютий 

1654- 67 
1656-58 

Переговори українського посольства на 
чолі з С. Богдановичем-Зарудним з цар¬ 
ським урядом про возз’єднання України з 
Росією. 

Посольство Ф. Лодиженського на Україну 
з царською грамотою про згоду російського 
уряду возз’єднати Україну з Росією. 

Українське посольство на чолі з Г. Яцкеви- 
чем до Москви. 

Бої селянсько-козацького війська з поль¬ 
сько-шляхетською армією під Жванцем. 
Рішення Земського собору про возз’єднан¬ 
ня України з Росією. 

Церковна реформа патріарха Никона. 

Переяславська рада. Возз’єднання України 
з Росією. 

Урочиста присяга населення України на 
вірність Росії. 

Російсько-польська війна. 

Російсько-шведська війна. 

1657-58 

1661 
1662 

1662, 31 грудня 

Народне повстання на Лівобережній Укра¬ 
їні та Запоріжжі під керівництвом М. Пуш¬ 
каря і Я. Барабаша проти політики гетьма¬ 
на І. Виговського, спрямованої на відрив 
України від Росії. 
Заснування Львівського університету. 

Антифеодальне повстання в Москві (<Мід¬ 
ний бунт>). 

Утворення Малоросійського приказу. 

1666 

1667, ЗО січня 

1667-71 
1670 

1676-81 

1686, 6 травня 
1686—99 

1687, 1689 

1689 
1691-92 

1695-96 

1698 

1699 

1700, 1 січня 

1700-21 

1702, 16 грудня (за інши¬ 
ми даними, 1703, 2 січ¬ 
ня) 

1702-04 

Антифеодальне повстання козацької голоти 
на Дону під проводом В. Уса. 
Андрусівське перемир’я між Росією і Поль¬ 
щею. 

Селянська війна під проводом С. Т. Разіна. 

Антифеодальне повстання на Україні під 
проводом 1. Дзиковського. 

Російсько-турецька війна за Правобережну 
Україну. 

4 Вічний мир> між Росією і Польщею. 

Російсько-турецька війна. 

Кримські походи російського війська і 
українських козацьких полків. 
Нерчинський договір Росії з Китаєм. 

Антифеодальні селянсько-козацькі виступи 
в Київському. Лубенському і Полтавському 
полках. 

Азовські походи російського війська і ук¬ 
раїнських козацьких полків. 
Повстання стрільців у Москві. 
Утворення антишведської коаліції (Росія, 
Саксонія, Данія). 

Запровадження юліанського календаря в 
Росії. 
Північна війна (Росії з Швецією). 

Вихід у Москві першої російської друкова¬ 
ної газети 4(Ведомости>. 

Народне повстання на Правобережній Ук-1 

раїні під проводом С. Палія проти польсь- 
ко^шляхетського панування. | 

1703, 16 травня 
1705-06 

1705-11 

1707-09 

1708, вересень 

1709, січень 

1709, квітень — червень 
1709, травень 

1709, 27 червня 
1709, ЗО червня 

1710 

1710- 13 

1711, травень — липень 
1711— 28 

1712 

1714, 25—27 липня 

1717-21 

1720, 27 липня 

1722-23 

1722-27 

1724 

1731 

1731-33 
1734 

ЗО—50-і рр. 18 ст. 

1735-39 
1738-45 

1740 

1741—43 

1755 

1756-62 

1756 

1757 

1764 

1764, 10 листопада 
1764-86 

1765 

1768, травень — червень 

1768-74 

1771 

1772 

1773-75 

1775, червень 
1781 

1783 

1783, З травня 

1783-97 

1785, 21 квітня 

1787-91 

Заснування Петербурга. 

Повстання в Астрахані. 
Повстання башкирів, татар і марійців. 
Селянсько-козацьке повстання під прово¬ 
дом К. О. Булавіна. 

Вторгнення головних сил шведської армії 
на Лівобережну Україну. 

Вторгнення шведської армії на Слобожан¬ 
щину. 

Оборона Полтави. 
Ліквідація Запорізької Січі. 

Полтавська битва. 

Капітуляція шведської армії біля Перево- 
лочної. 

Здобуття російськими військами Виборга, 
Риги, Реве ля (Таллін). 

Російсько-турецька війна. 

Прутський похід. 

Олешківська Січ. 

Перенесення столиці Росії з Москви до 
Петербурга. 

Перемога російського флоту над шведами 
поблизу миса Гангут. 

Ліквідація в Росії приказів і заміна їх 
колегіями. 

Перемога російського флоту над шведським 
біля о. Гренгам. 

Війна Росії проти Ірану. 

Перша Малоросійська колегія. 

Запровадження подушної податі. 
Заснування Академії наук (відкрита 1725). 

Прийняття російського підданства казаха¬ 
ми Молодшого жузу. 

Спорудження Української укріпленої лінії. 
Заснування запорізькими козаками Нової 
(Запорізької) Січі. 
Гайдамацький рух на Правобережній Украї¬ 
ні. 
Російсько-турецька війна. 

Антифеодальний рух селян-опришків на за¬ 
хідноукраїнських землях під проводом 
О. Довбуша. 

Прийняття російського підданства казаха¬ 
ми Середнього жузу. 

Російсько-шведська війна. 

Заснування Московського університету. 

Антифеодальне повстання в Башкирії. 
Участь Росії в Семилітній війні 1756—63 
проти Пруссії. 
Заснування першого професійного театру 
в Росії. 
Заснування Академії мистецтв у Петер¬ 
бурзі. 
Окуляризація церковних земель у Росії. 
Скасування гетьманства на Україні. 
Друга Малоросійська колегія. 

Ліквідація козацьких полків на Слобідській 
Україні. 

Антифеодальне повстання на Правобереж¬ 
ній Україні (Коліївщина). 

Російсько-турецька війна. 

Народне повстання в Москві у зв’язку з 
епідемією чуми (4 Чумний бунт>). 

Перший поділ Польщі. Возз’єднання Схід¬ 
ної Білорусії з Росією. Захоплення Галичи¬ 
ни Австрією. 

Селянська війна під проводом О. І. Пуга- 
чова. 

Ліквідація Нової (Запорізької) Січі. 
Ліквідація автономного устрою України. 

Приєднання Криму до Росії. 
Царський указ про закріпачення селян на 
Лівобережній Україні. 
Антифеодальне повстання казахів під про¬ 
водом Срима Датова. 
◄(Жалувана грамота дворянствуі>, 
◄(Жалувана грамота містам>. 

Російсько-турецька війна. 
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1788 

1788- 90 

1789- 93 

1793 

1794 

1795 

1796-97 

1801 
1804 

1804-13 

1805 

1806-07 

1806—12 

1808—09 

1810-57 

1812 

1812, 26 серпня 
1813 

1813-35 

1816-18 

1816- 19 

1817- 64 

1819 

1819, 27 червня 

1821, кінець березня 

1821 

1823 

1825, 14 грудня 
1825, 29 грудня — 1826, 
З січня 

1826-28 

1828-29 
1830-31 

1834 

1837 

1837-41 
1841 

1845-49 

1845, грудень — 1847, 
березень 
1847- 48 

1848- 49 

1848 

1848, листопад — 1849 

1849, весна і літо 

1853—56 

1854, вересень — 1855, 
серпень 

Утворення Чорноморського козацького вій¬ 
ська (1860 його об’єднано з частиною Кав¬ 
казького лінійного війська і перейменова¬ 
но на Кубанське козаче військо). 

Російсько-шведська війна. 
Антифеодальне повстання селян у Турбаях 
на Полтавщині. 
Другий поділ Польщі. Возз’єднання Право¬ 
бережної України і частини Західної Бі¬ 
лорусії з Росією. 

Повстання в Польщі під проводом Т. Кос- 
цюшка. 

Третій поділ Польщі. Возз’єднання Західної 
Волині і Західної Білорусії з Росією. При¬ 
єднання Литви і Курляндії до Росії. ' 

Селянські повстання в 32 губерніях Росії. 
Приєднання Східної Грузії до Росії. 
Заснування Казанського університету. 

Російсько-іранська війна. 

Заснування Харківського університету. 

Війни Росії в союзі з Австрією, Англією 
і Пруссією проти наполеонівської Фран¬ 
ції. 
Російсько-турецька війна. Приєднання Бес- 
сарабії і Західної Грузії до Росії. 
Російсько-шведська війна. Приєднання Фін¬ 
ляндії до Росії. 
Військові поселення в Росії і (з 1817) на 
Україні. 

Навала військ Наполеона 1 на Росію. Віт¬ 
чизняна війна народів Росії. 

Бородінська битва. 
Приєднання Північного Азербайджану і 
Дагестану до Росії. ^ 
Селянський рух на Поділлі під проводом 
У. Кармалюка. 
Створення перших таємних організацій 
декабристів — «Союзу порятунку^ і «Союзу 
благоденстваі>. 
Селянська реформа в прибалтійських гу¬ 
берніях. 

Кавказька війна. 
Заснування Петербурзького університету. 

Чугуївське повстання військових поселенців 
на Україні. 
Виникнення на Україні Південного това¬ 
риства декабристів. 
Виникнення в Петербурзі Північного това¬ 
риства декабристів. 
Створення Товариства об’єднаних слов’ян. 

Повстання декабристів у Петербурзі. 
Повстання Чернігівського полку на Україні, 
організоване Південним товариством декаб¬ 
ристів. 

Російсько-іранська війна. Приєднання 
Східної Вірменії до Росії. 

Російсько-турецька війна. 
Польське повстання. 

Масові антифеодальні народні виступи 
(«Холерні бунти>). 
Заснування Київського університету. 

Відкриття першої залізниці в Росії (Цар- 
ськосельської). 

Реформа управління державними селянами. 

Повстання селян у Гурії (Грузія). 

Гурток петрашевців у Петербурзі. 
Кирило-Мефодіївське товариство на Ук¬ 
раїні. 
Запровадження «Інвентарних правила на 
Правобережній Україні. 
Буржуазно-демократичні і буржуазні рево¬ 
люції в ряді країн Європи. 

Скасзщашя кріпацтва в Східній Галичині, 
на Північній Буковині та Закарпатській 
Україні. 
Селянський рух на Північній Буковині під 
проводом Л. Кобилиці. 
Масовий селянський рух у Східній Галичи¬ 
ні. 
Кримська (Східна) війна. 

Героїчна оборона Севастополя. 

1855, березень — квітень 

1856, початок року 

1856 

1856-67 
1858 
1860 

1861, 19 лютого 

1861, осінь 

1863-64 
1864 

1865-85 

1866, 24 листопада 

Кінець 1869 — початок 
1870 

1870, 10 (22) квітня 
70-і рр. 19 ст. 

1871, осінь 

1873< вересень 

1874 

1875, травень — грудень 

1876 

1877, 21 лютого — 14 бе¬ 
резня 
1877 

1877- 78 
1877, 18 жовтня — 1878, 
23 січня 
1878- 80 

1879, серпень 

1880-81 

1881, 26—29 березня 
1882 

1883, 13 вересня 

1883-87 

1885, січень 
1887 

1888-89 

1888-92 

1890 

1895, листопад — гру¬ 
день 

1897 

1898, 1—3 березня 
1900, січень 

1900, травень 

1900, 11 грудня — 1903, 
19 жовтня 

«Київська козаччина^> — масовий антифео¬ 
дальний рух селян. 
Виникнення Харківсько-Київського таємно¬ 
го політичного товариства. 

Селянський рух на Півдні України. 

Видання газети «Колокол> О. І. Герценом. 

Приєднання Далекого Сходу до Росії. 
Пекінський договір Росії з Китаєм. 

Скасування кріпацтва в Росії (Олянська 
реформа). 
Заснування таємного революційного това¬ 
риства «Земля і воля>. 

Повстання в Польщі, Литві і Білорусії. 
Земська і судова реформи. 

Завершення приєднання Кавказу до Росії. 
Приєднання Середньої Азії до Росії. 
Закон про порядок поземельного влаштуван¬ 
ня державних селян. 

Утворення в Женеві російської секції 1-го 
Інтернаціоналу. 

Народження В. І. Леніна. ' 
«Ходіння в народе — рух різночинно-демо¬ 
кратичної інтелігенції. 
Утворення центрального народницького 
гуртка «Велике товариство пропаганди^ 
в Петербурзі (гуртка чайковців з відділен¬ 
нями в Москві, Києві, Одесі, Херсоні). 

Створення народницької організації «Київ¬ 
ська комунам. 

Діяльність народницьких гуртків і груп у 
Харкові, Києві, Херсоні, Миколаєві, Кате¬ 
ринославі, Полтаві та інших містах. 

«Південноросійський союз робітників^ в 
Одесі. 
Приєднання Кокандського ханства до Росії. 
Створення революційної організації народ¬ 
ників «Земля і воля>. 
«Процес 50-ти> (над революційними народ¬ 
никами). Промова П. О. Алексєєва. 

«Чигиринська змова> (спроба групи рево¬ 
люційних народників підготувати селянсь¬ 
ке повстання в Чигиринському повіті Київ¬ 
ської губернії). 
Російсько-турецька війна. 

«Процес 193-х^ (над революційними народ¬ 
никами). 

«Північний союз російських робітників^ 
у Петербурзі. 

Розкол «Землі і волі> на «Народну волю» 
і «Чорний переділ». 

Діяльність у Києві народницького «Півден* 
норосійського робітничого союзу». 

Процес «первомартовців». 

Скасування подушної податі. 
Організація в Женеві марксистської групи 
«Визволення праці» на чолі з Г. В. Плеха- 
новим. 

Соціал-демократична група Д. М. Благо- 
єва в Петербурзі. 
Морозовський страйк в Орєхово-Зуєві. 
Початок революційної діяльності 
В. І. Леніна. 

Гуртки М. Є. Федосєєва в Казані. Участь 
в одному з них В. І. Леніна. 

Соціал-демократична організація М. Г. 
Бруснєва в Петербурзі. 
Святкування Першого травня у Львові 
(вперше на Україні). 

Створення В. І. Леніним петербурзького 
«Союзу боротьби за визволення робітничого 
класу». 

Перший загальний перепис населення в 
Росії. 
Створення київського і катеринославського 
«Союзів боротьби за визволення робітни¬ 
чого класу». 

І з’їзд РСДРП (Мінськ). 

Масові виступи селян і сільськогосподар¬ 
ських робітників у Східній Галичині. 
Перша політична демонстрація робітників 
□роти царизму (Харків). 

Видання ленінської газети «Искра». 
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Роки Історичні ПОДІЇ Роки Історичні ПОДІЇ 

1900-03 

1901, 7 травня 

1901, травень 

1902, 9 березня — З квіт¬ 
ня 
1902, червень — серпень 

1902, 4—26 листопада 
1903, 1 липня — 14 серп¬ 
ня 
1903, 17 липня — 10 
серпня 
1903, осінь 

1904, січень — 1905, 
серпень 
1905-07 

1905, 9 січня 

1905, 12—27 квітня 
1905, 12 травня — 23 
липня 
1905, 14—25 червня 
1905, 22—24 червня 
1905, 7 жовтня 

Промислова криза в Росії. 
Страйк робітників Обуховського заводу в 
Петербурзі (^Обуховська оборонаі>). 

Масові демонстрації робітників проти са¬ 
модержавства. 
Повстання селян у Полтавській і Харків¬ 
ській губерніях. 
Загальний страйк 100 тисяч селян у Східній 
Галичині. 
Загальний страйк у Ростові-на-Дону. 

Загальний страйк на Півдні Росії. 

II з’їзд РСДРП (Брюссель —Лондон). Прий¬ 
няття першої Програми РСДРП. 
Посилення селянського руху на Кавказі 
та Україні. 
Російсько-японська війна. 

Перша буржуазно-демократична револю¬ 
ція в Росії. 
Розстріл демонстрації робітників у Петер¬ 
бурзі (4Кривава неділям). 

III з’їзд РСДРП (Лондон). 

Іваново-Вознесенський страйк. Утворення 
першої в Росії Ради робітничих депутатів 
Повстання на броненосці 4Потьомкін>. 

Збройне повстання робітників у Лодзі. 
Початок Всеросійського політичного страй- 

1905, 17 жовтня 

1905, 26—28 жовтня 

1905, жовтень — грудень 

1905, 11 —15 листопада 

1905, 18 листопада 
1905, 12—-17 грудня 

1905, грудень 

Царський маніфест про конституційні сво¬ 
боди, про скликання законодавчої Думи. 

Кронштадтське збройне повстання матро¬ 
сів і солдатів. 

Створення Рад робітничих депутатів у Пе¬ 
тербурзі, Москві, Києві, Нижньому Новго¬ 
роді, Одесі, Читі та в ряді інших міст Росії. 
Севастопольське збройне повстання моряків 
під керівництвом лейтенанта П. П. Шмідта. 

Повстання саперів у Києві. 
І конференція РСДРП у Таммерфорсі 
(Фінляндія). 

Грудневі збройні повстання в Москві, Хар¬ 
кові, Новоросійську, Новосибірську, Читі, 
Пермі, Донбасі, Красноярську, Сормові та 
інших містах. 

1906, 10—25 квітня IV (Об’єднавчий) з’їзд РСДРП (Стокгольм). 

1906, 27 квітня — 8 липня 1-а Державна дума. 

1906, 17—20 липня Свеаборзьке повстання матросів і солдатів. 

1906, 19—20 липня Кронштадтське повстання матросів і сол¬ 
датів. 

1906, 9 листопада Указ царського уряду про виділення селян 
з общини (початок Стрлипінської аграрної 
реформи). 

1907, 20 лютого — 2 черв- 2-а Державна дума, 
ня 
1907, ЗО квітня — 19 V (Лондонський) з’їзд РСДРП. 
травня 

1907, З червня 

1907, серпень 

1907, 1 листопада 
1912, 9 червня 
1908, початок року 

Третьочервневий державний переворот; но¬ 
вий виборчий закон. Початок реакції. 
Угода Росії і Англії про поділ 4сфер впливу> 
в Ірані, Афганістані й Тібеті. Остаточне 
оформлення англо-російсько-французько- 
го союзу (Антанти). 

— 3-я Державна дума. 

Утворення Центрального військового бюро 
при ЦК РСДРП для керівництва партійною 
роботою в армії. 
Початок нового революційного піднесення. 

VI (Празька) Всеросійська конференція 
РСДРП. 

Ленський розстріл. 
1912, 22 квітня (5 травня) Вихід першого номера більшовицької га¬ 

зети 4Правда>. 

1912, 15 листопада — 4-а Державна дума. 
1917, 6 жовтня 

1910, літо 
1912, 5—17 січня 

1912, 4 квітня 

1914, 19 липня Оголошення Німеччиною війни Росії. 

1914, липень Масові страйки робітників у Баку, Петеї)- 
бурзі, Ло^зі, Хаі)кові, Миколаєві, Одесі, 
Києві та інших містах. 

1916 Антифеодальне і антиімперісілістичне пов¬ 
стання в Оредній Азії. 

1917 
27 лютого (12 березня) 

2 (15) березня 

4 (17) березня 

3 (16) квітня 

4 (17) квітня 
21 квітня (4 травня) 

24—29 квітня (7 — 12 
травня) 

Квітень — травень 

4—28 травня (17 трав¬ 
ня — 10 червня) 

3—24 червня (16 черв¬ 
ня — 7 липня) 

18 червня (1 липня) 

4 (17) липня 

5 (18 липня) 

26 липня — З серпня 
(8 — 16 серпня) 

12—15 (25—28) серпня 

25—ЗО серпня (7—12 ве¬ 
ресня) 

31 серпня (13 вересня) 

1 (14) вересня 

Вересень 

7 (20) жовтня 

10 (23) жовтня 

12 (25) жовтня 

16 (29) жовтня 

24—25 жовтня (6—7 лис¬ 
топада) 

Перемога Лютневої буржуазно-демокра¬ 
тичної революції. (Створення Петроградської 
Ради робітничих і солдатських депутатів. 

Створення буржуазного Тимчасового уряду 
в Росії. 
Створення в Києві буржуазно-націоналіс¬ 
тичної Центральної ради. 

Повернення В. І. Леніна з еміграції до 
Петрограда. 

Виступ В. І. Леніна з Квітневими тезами. 

Демонстрація трудявдх Петрограда з ви¬ 
могами припинити імперіалістичну війну* 

VII (Квітнева) Всеросійська конферен¬ 
ція РСДРП(б) (Петроград). 

Початок організації Червоної гвардії. 

1-й Всеросійський з’їзд Рад селянських де¬ 
путатів (Петроград). 

1-й Всеросійський з’їзд Рад робітничих 
і солдатських депутатів (Петроград). 

Початок наступу російських військ на Пів¬ 
денно-Західному фронті. Масові демонст¬ 
рації протесту в Петрограді, Москві, Києві* 
Харкові, Луганську та інших містах проти 
імперіалістично? політики Тимчасового 
уряду. 

Розстріл демонстрації робітників, солдатів 
1 матросів Петрограда військами буржуаз¬ 
ного Тимчасового уряду. 

Перехід В. І. Леніна на нелегальне стано¬ 
вище. 
VI з’їзд РСДРП(б) (Петроград). 

Контрреволюційна Державна нарада в 
Москві. 
Контрреволюційний корніловський заколот, 
ліквідація його Червоною гвардією, рево¬ 
люційними солдатами й матросами під ке¬ 
рівництвом більшовиків. 

Прийняття Петроградського ^ Р^ою робіт¬ 
ничих і солдатських депутатів більшовиць¬ 
кої резолюції про владу. 

Утворення Директорії на чолі з О. Ф. Ке- 
ренським; проголошення Росії республікою. 

Ухвалення більшовицьких резолюцій про 
владу Радами Москви, окремих міст і се- 
лиі^ Донбасу, Одеси, Києва, Харкова, Ка¬ 
зані, Уфи, Мінська, Ташкента, Самари та 
інших міст. 

Нелегальний приїзд В. І. Леніна з Виборга 
до Петрограда. 

Прийняття на засіданні ЦК РСДРП(б) 
резолюції про підготовку збройного пов¬ 
стання. 

Утворення Військово-революційного комі¬ 
тету при Петроградській Раді робітничих 
і солдатських депутатів. 

Обрання на засіданні ЦК РСДРП(б) Війсь¬ 
ково-революційного центру для керівницт¬ 
ва повстанням. 

Збройне повстання в Петрограді. Перемога 
Великої Жовтневої соціалістичної револю- 

25—27 жовтня (7—9 ли- 2-й Всеросійський з’їзд Рад (Петроград), 
стопада) Прийняття декретів про мир і землю. 

Утворення першого Радянського уряду — 
Ради Народних Комісарів (РНК) на чолі з 
В. І. Леніним. 

25 жовтня (7 листопа- Утворення РРФСР [юридично оформлено 
да) » 3-м Всеросійським з’їздом Рад 10—18 

(23-31) січня 1918]. 

25 жовтня (7 листопа- Тріумфальний похід Радянської влади 
да) 1917 — березень 1918 по всій країні. 
29 жовтня (11 листопа- Декрет РНК про запровадження 8-годинно- 
да) го робочого дня. 

29—31 жовтня (11—13 Збройне повстання за владу Рад у Києві, 
листопада) 

2 (15) листопада Прийняття Раднаркомом Декларації прав 
народів Росії. Встановлення Радянської 
влади в Москві. 

14 (27) листопада Прийняття ВЦВК положення про робітни¬ 
чий контроль. 

20 листопада (З грудня) Початок №рних переговори Радянського 
уряду з Німеччиною, 

22 листопада (5 грудня) Декрет РНК про сул 



СРСР, КОРИСНІ КОПАЛИНИ 

Г О Р Ю Ч 1 М Е Т АЛЕ В 1 Н Е М 

Кам'яне вугілля А Залізні руди Д Алюмінієві руди и Слюда 

Буре вугілля и Марганцеві руди - Мідні руди + Азбест 

Горючі сланиі О Хромітові руди в Поліметалеві руди 
♦ 

О 

Г рафіт 

Апатити 
Нафта Нікелеві руди о Олов'яні руди 

0 Фосфорити 

Нафта І горючі гази в Вольфрамові руди О Ртутні руди А Сірка 

Горючі гази о Молібденові руди € Золото □ Калійні СОЛІ 

о Кухонна СІЛЬ 

А Глаубером Сіль 

X Гіпс 

Каолін 

О Алмази 

Джерела мінеральних 
" аод 

ПЛОЩІ ЗАЛЯГАННЯ 

ИМ кам'яного вугілля 

■і бурого вугілля 
К] торфу (заторфованість >10%) 

■і Нафтогазоносні площі 

КМА Курська магнітна 
аномалія 

Цифрами позначено басейни 

I -Львівсько-Волинський 

II -Підмосковний 

III - Дніпровський 

IV -Екібастузький 

V -Карагандинський 

VI -Кансько-Ачинськнй 

VII -Іркутський 

МАСШТАБ І 37 500 000 



СРСР, ПРОМИСЛОВІСТЬ 



СРСР. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
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Роки Історичні події Роки Історичні події 

26 листопада — 10 груд¬ 
ня (9—23 грудня) 

2 (15) грудня 

З (16)грудня 

11 — 12 (24—25) грудня 
12 (25) грудня 

14 (27) грудня 
17 (ЗО) грудня 

18 (31) грудня 

1918 

З (16) січня 

7 — 14 (20—27) січня 

10-18 (23-31) січня 
15 (28) січня 

.20 січня (2 лютого) 

24 січня (6 лютого) 

26 січня (8 лютого) 

Січень — лютий 

18 лютого 

21 лютого 

23 лютого 

I березня 
З березня 

6—8_ березня 

9 березня 

10—11 березня 

14—16 березня 

29 квітня 

30 квітня 

Квітень 

25 травня 

29 травня 

II червня 

28 червня 

Червень — липень 

4—10 липня 

2-й Всеросійський з’їзд Рад селянських 
депутатів (Петроград). 
Декрет ВЦВК і РНК про організацію 
ВРНГ. 

Підписання угоди про перемир’я з Німеч¬ 
чиною. 
Прийняття Раднаркомом написаного 
В. І. Леніним 4Маніфесту до українського 
народу з ультимативними вимогами до 
Української ради>. 

1-й Всеукраїнський з’їзд Рад (Харків). 

Проголошення України республікою Рад 
робітничих, солдатських і селянських депу¬ 
татів. 
Декрет ВЦВК про націоналізацію банків. 
Утворення першого Радянського уряду 
України — Народного Секретаріату. 

Декрет РНК про визнання незалежності 
Фінляндії. 

Прийняття ВЦВК «Декларації прав трудя¬ 
щого і експлуатованого народу>. 

1-й Всеросійський з’їзд профспілок (Петро¬ 
град). 
3-й Всеросійський з’їзд Рад (Петроград). 

Декрет РНК РРФСР про створення Робітни¬ 
чо-Селянської Червоної Армії. 
Декрет РНК про відокремлення церкви від 
держави і школи від церкви. 

Декрет РНК про запровадження з 14 лютого 
1918 календаря нового стилю. 

Встановлення Радянської влади в Києві. 
Ліквідація заколоту Каледіна на Дону 
(почався в жовтні 1917). 
Окупація Бессарабії буржуазно-поміщиць¬ 
кою Румунією. 

Початок наступу австро-німецьких військ 
на Радянську країну. 

Прийняття Раднаркомом РРФСР звернення 
до трудящих Республіки Рад «Соціалістич¬ 
на вітчизна в небезпеці І ^і►. написаного 
В. І. Леніним. 
День Радянської Армії та Військово-Мор¬ 
ського Флоту ^на честь перемоги новоство- 
реної Червоної Армії над військами ні¬ 
мецьких імперіалістів під Нарвою і Пско¬ 
вом). 
Загарбання Києва німецькими окупантами. 

Підписання Брестського мирного договору 
між Радянською Росією і країнами австро- 
німецького блоку: вихід Росії з 1-ї світової 
війни. 
УП з’їзд РКП(б) (Петроград). Переймену¬ 
вання РСДРП (б) на РКП (б). 

Висадка англійських інтервентів у Мурман¬ 
ську. 
Переїзд Радянського уряду на чолі з 
В. І. Леніним з Петрограда до Москви 
(з 12 бере.зня — столиця Радянської Рес¬ 
публіки) 

Надзвичайний 4-й Всеросійський з’їзд Рад 
(Москва). Ратифікація.Брестського мирного 
договору. 

Розгін німецькими окупантами Центральної 
ради і створення маріонеткового уряду 
гетьмана Скоропадського в Києві. 
Проголошення Туркестанської АРСР 
(існувала до 27 жовтня 1924). 

Висадка у Владивостоці японських і англій¬ 
ських інтервентів. 
Початок контрреволюційного заколоту чехо¬ 
словацького корпусу. 

Декрет ВЦВК про загальну військову по¬ 
винність. 

Декрет ВЦВК про організацію комітетів 
бідноти (комбідів). 

Декрет РНК РРФСР про націоналізацію 
великої промисловості і залізничного тран¬ 
спорту. 

Повстання у Звенигородському і Таращан- 
ському повітах Київської губернії проти 
німецьких окупантів. 
5-й Всеросійський з’їзд Рад. Прийняття 
першої радянської конституції — Консти¬ 
туції РРФСР. 

5— 12 липня 
6— 7 липня 
14—15 липня — серпень 
Липень 1918 — червень 
1919 

4 серпня 
Серпень 

10 вересня 
12 вересня 
15 вересня 
20 вересня 

7 жовтня 
29 жовтня — 4 листопада 

31 жовтня 

З листопада 

6-9 листопада 
6 — 12 листопада 

І з’їзд КП(б)У (Москва). 

Лівоесерівський заколот у Москві. 
Всеукраїнський страйк залізничників. 

Оборона Царицина від білогвардійських 
військ. 

Окупація Баку англійськими інтервентами. 

Ніжинське і Сквирське збройні повстан¬ 
ня проти німецьких окупантів на Ук¬ 
раїні. 
Визволення Казані Червоною Армією. 

Визволення Симбірська Червоною Армією. 

Окупація Баку турецькими інтервентами. 

Розстріл 26 бакинських комісарів англій¬ 
ськими інтервентами й есерами. 

Визволення Самари Червоною Армією. 

1-й Всеросійський з’їзд спілок робітничо- 
селянської молоді. Утворення Російської 
Комуністичної Спілки Молоді (РКСМ). 

Декрет РНК про соціальне забезпечення 
трудящих. 

Постанова Буковинського народного віча 
в Чернівцях про возз’єднання Північної 
Буковини з Радянською Україною. 

Надзвичайний 6-й Всеросійський з’їзд Рад. 
Окупація румунськими військами Північ¬ 
ної Буковини. 

13 листопада 

18 листопада 

25 листопада 

29 листопада 

30 листопада 

Постанова ВЦВК про анулювання Брест¬ 
ського мирного договору. 

Встановлення в Сибіру контрреволюційної 
диктатури Колчака. 

Вторгнення англо-французького військового 
флоту в Севастопольський порт. Початок 
інтервенції на Півдні України. 

Встановлення Радянської влади в Естонії. 
Проголошення Естляндської трудової кому¬ 
ни (існувала до 5 червня 1919). 

Постанова ВЦВК про створення Ради робіт¬ 
ничої і селянської оборони на чолі з 
В. І. Леніним. 

Листопад — грудень 

14 грудня 

16 грудня 
17 грудня 
30—31 грудня 

Вигнання австро-німецьких окупаційних 
військ з території Радянської Республіки. 

Загарбання влади в^ Києві контрреволюцій¬ 
ною буржуазно-націоналістичною Директо¬ 
рією. 

Встановлення Радянської влади в Литві. 
Встановлення Радянської влади в Латвії. 
І з’їзд КП(б) Білорусії (Смоленськ). 

1919 
I січня 
з січня 

II січня 
21 січня 

23—31 січня 

5 лютого 

8 лютого 

Лютий 

2—6 березня 

6—10 березня 

10 березня 

15 березня 

18—23 березня 

23 березня 

6 квітня 

12 квітня 

Утворення Білоруської РСР. 

Визволення Риги від німецьких окупантів. 

Визволення Харкова від військ Директорії. 

Декрет РНК РРФСР про продрозверстку. 

Постанова Закарпатських всенародних збо¬ 
рів у Хусті про возз’єднання Закарпаття 
з Радянською Україною. 

Хотинське селянське повстання проти ру¬ 
мунських окупантів. 

Визволення радянськими військами Киє¬ 
ва від буржуазно-націоналістичної Дирек¬ 
торії. 
Заснування Латвійського університету ь 
Ризі. 
Утворення Комуністичної партії Східної 
Галичини (КПеГ; з жовтня 1923 — Комуні¬ 
стична партія Західної України). 

І конгрес Комуністичного Інтернаціоналу 
в Москві (Комінтерн існував до червня 
1943). 
3-й Всеукраїнський з’їзд Рад (Харків). 
Прийняття першої Конституції У РСР. 
Визволення Херсона від іноземних інтер¬ 
вентів. 
Визволення Миколаєва від іноземних ін¬ 
тервентів. 
УПІ з’їзд РКП(б). Прийняття нової Програ¬ 
ми партії. 
Утворення Башкирської АРСР у складі 
РРФСР. 
Визволення Одеси від англо-французьких 
інтервентів і білогвардійців. 

Перший комуністичний суботник у депо 
Москва-Сорту ва льна. 

28 УРЕ, т. 10 
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14—15 квітня 

28 квітня 

29 квітня 

Квітень — вересень 

Кінець травня 

1 червня 

6 липня 

9 липня 

Липень 

31 серпня 
11 жовтня 

Жовтень — листопад 

5— 9 грудня 
11 грудня 

16 грудня 

1920 

4 січня 

29 січня 

Січень 
2 лютого 

11—13 лютого 
21 лютого 

Лютий 

7 березня 

29 березня — 5 квітня 

6 квітня 

25 квітня 

26 квітня 

28 квітня 

Квітень 

6 травня 

Травень 

27 травня 

Травень 

6— 7 червня 

12 червня 

Червень 
8 липня 

11 липня 

26 серпня 

Повстання в Дрогобичі проти буржуазно» 
націоналістичного уряду <Західноукраїн¬ 
ської народної республіки». 

Початок контрнаступу ударної групи Схід¬ 
ного фронту під командуванням М. В. 
Фрунзе проти колчаківців. 
Визволення Севастополя від інтервентів і 
білогвардійців. 
Загарбання Закарпатської України буржуа¬ 
зною Чехословаччиною. 
Ліквідація контрреволюційного заколоту 
Григор’єва на Україні. 
Постанова ВЦВК про об’єднання військо¬ 
вих і господарських зусиль радянських 
республік, прийнята спільно з представни¬ 
ками України, Латвії, Литви і Білорусії. 
Встановлення дипломатичних відносин з 
Афганістаном. 

Звернення ЦК РКП(б) до трудящих Країни 
Рад 4 Всі на боротьбу з ДенікінимІ». 

Визволення Ашхабада від інтервентів і 
білогвардійців. 

Окупація Східної Галичини буржуазно-по¬ 
міщицькою Польщею. 

Захоплення Києва денікінцями. 

Початок контрнаступу радянських військ 
в районі Орла проти денікінців. 
Розгром білогвардійської армії генерала 
Юденича під Петроградом. 

7-й Всеросійський з’їзд Рад. 
Утворення Всеукраїнського революційного 
комітету. 

Визволення Києва від денікінців. 

2—10 жовтня 

8 жовтня 

12 жовтня 

14 жовтня 

28 жовтня 

17 листопада 

29 листопада 
22—29 грудня 

28 грудня 

1921 

11 січня 

20 січня 

25 лютого 
26 лютого 

4 березня 

8-16 березня 

16 березня 

Опублікування 4Листа до робітників і селян 
України з приводу перемог над Денікі- 
ним» В. І. Леніна. 

Декрет РНК РРФСР про загальну трудову 
повинність. 

Відновлення Радянської влади в Сибіру. 

Підписання мирного договору РРФСР з 
Естонією. 

Утворення КП(б) Азербайджану. 
Визволення Архангельська від інтервентів 
і білогвардійців. 

Утворення Державної комісії по електрифі¬ 
кації Росії (ГОЕЛРО). 

Завершення визволення України від дені¬ 
кінців. 

Визволення^ Мурманська від інтервентів 
і білогвардійців. 
IX з’їзд РКП(б). 

Утворення Далекосхідної республіки 
(ДСР). 

Вторгнення військ буржуазно-поміщицької 
Польщі на територію Радянської країни. 

Проголошення Хорезмської народної ра¬ 
дянської республіки. 

Визволення Баку від білогвардійців. Утво¬ 
рення Азербайджанської РСР. | 

Перетворення Ради робітничої і селянської 
оборони на Раду праці і оборони (РПО). | 

Загарбання Києва військами буржуазно- 
поміщицької Польщі. ' 

Контрнаступ Червоної Армії проти військ 
буржуазно-поміщицької Польщі в Білору¬ 
сії та на Україні. 
Утворення Татарської А РСР у складі 
РРФСР. 

Утворення КП(б) Грузії. 

Початок наступу білогвардійської армії 
Врангеля з Криму на територію України. 

Визволення Києва від військ буржуазно-по¬ 
міщицької Польщі. 

18 березня 

21 березня 

16 липня 

2 серпня 

18 жовтня 

5 листопада 

23—28 грудня 
1921 

1922 

27 березня — 2 квітня 
10 квітня — 19 травня 

16 квітня 

27 квітня 

1 травня 
19 травня 
15 червня — 19 липня 

15 жовтня 

25 жовтня 

15 листопада 

13 грудня 

23—27 грудня 
ЗО грудня 

Утворення КП(б) Вірменії. 
Створення Галицького революційного ко¬ 
мітету (Галревком). 

Визволення Мінська від військ буржуазно- 
поміщицької Польщі. 
Утворення Киргизької (з квітня 1925 — 
Казахська) АРСР у складі РРФСР (з 5 
грудня 1936 — Казахська РСР). 

1923 

17—25 квітня 
ЗО травня 

6 липня 

3-й з’їзд РКСМ. Промова В. І. Леніна 43ав- 
дання спілок молоді». 

Проголошення Бухарської народної ра- 
дянс»’ ої республіки. 

Пілпіїсання РРФСР і УРСР перемир’я 
з Польщею. 

Підписання мирного договору РРФСР 
з Фінляндією. 

Початок контрнаступу Червоної Армії про¬ 
ти білогвардійських військ Врангеля. 

Завершення визволення Криму від вран- 
гелівців. 

Утворення Вірменської РСР. 

8-й Всеросійський з’їзд Рад. Прийняття 
плану ГОЕЛРО. 

Підписання союзного договору між РРФСР 
і УРСР про господарський і воєнний союз. 

Організація Інституту К. Маркса і Ф. Ен¬ 
гельса в Москві. 
Утворення Дагестанської АРСР і Горської 
АРСР у складі РРФСР. 

Утворення Грузинської РСР. 

Підписання радянсько-іранського договору 
про встановлення дружніх взаємовідно¬ 
син. 

Утворення Абхазької АРСР у складі Гру¬ 
зинської РСР. 

X з’їзд РКП(б). Прийняття рішення про 
перехід до нової економічної політики. 

Підписання радянсько-турецького договору 
ПРО дружбу і братерство. 
Укладення радянсько-англійської тимчасо¬ 
вої торговельної угоди. 

Підписання в Ризі мирного договору 
РРФСР і УРСР з Польщею. 

Декрет ВЦВК про заміну продрозверстки 
продподатком. 

Утворення Аджарської АРСР у складі Гру¬ 
зинської РСР. 

Звернення В. І. Леніна до селян України 
про подання допомоги голодуючому насе¬ 
ленню Поволжя. 

Утворення Кримської АРСР у складі 
РРФСР. 

Підписання радянсько-монгольської угоди 
про встановлення дружніх взаємовідносин. 
9- й Всеросійський з’їзд Рад. 

Підписання торговельних угод з Німеччи¬ 
ною, Норвегією, Австрією, Італією. 

XI з’їзд РКП(б). 

Генуезька конференція за участю радян¬ 
ської делегації. 
Підписання Рапалльського договору з Ні¬ 
меччиною про встановлення дипломатичних 
і торговельних відносин. 

Утворення Якутської АРСР у складі 
РРФСР 
Пуск Каширської електростанції. 
Створення піонерської організації. 
Гаагська конференція за участю радянської 
делегації. 
Постанова ВУЦВК про переговори з брат¬ 
німи радянськими республіками про утво¬ 
рення СРСР. 

Визволення - Владивостока від білогвардій¬ 
ців і інтервентів. Завершення вигнання ін¬ 
тервентів з радянської землі. 
Декрет ВЦВК про об’єднання ДСР з 
РРФСР. 

Утворення Закавказької СФРР (існувала 
до прийняття Конституції СРСР 1936). 

10- й Всеросійський з’їзд Рад. 

1-й з’їзд Рад СРСР. Утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік. 

XII з’їзд РКП(б). 
Утворення Бурят-Монгольської (з 1958 — 
Бурятська) АРСР у складі РРФСР. 

Утворення першого уряду СРСР — Ради 
Народних Комісарів СРСР на чолі з 
В. І. Леніним. 
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25 липня Утворення Карельської АРСР (з 11 липня 
1920 — Карельська трудова комуна) у скла¬ 
ді РРФСР. 

19 серпня Відкриття першої сільськогосподарської ви¬ 
ставки в Москві. 

1924 

21 січня Смерть В. І. Леніна. 

26 січня — 2 лютого 2-й з’їзд Рад СРСР. Затвердження першої 
Конституції СРСР. 

26 січня Перейменування Петрограда на Ленінград. 

9 лютого Утворення Нахічеванської АРСР у складі 
Азербайджанської РСР. 

Лютий — жовтень Встановлення дипломатичних відносин 
3 Великобританією, Італією, Норве¬ 
гією, Австрією, Грецією, Швецією, Китаєм, 
Данією, Албанією, Мексікою, Фран¬ 
цією. 

23—31 травня ХНІ з’їзд РКП(б). 

Травень Випуск перших тракторів на Харківському 
паровозобудівному заводі. 

15—18 вересня Татарбунарське селянське повстання проти 
румунських окупантів. 

12 жовтня Утворення Молдавської АРСР у складі 
УРСР. 

14 жовтня Утворення Таджицької АРСР у складі 
Узбецької РСР. , 

27 жовтня Утворення Туркменської РСР і Узбецької 
РСР. 

1924-25 Національно-державне розмежування ра¬ 
дянських республік Середньої Азії. 
Військова реформа в СРСР. 

1925 

25 лютого Встановлення дипломатичних відносин з 
Японією. 

21 квітня Утворення Чуваської АРСР у складі 
РРФСР. 

18—31 грудня XIV з’їзд РКП(б). Перейменування РКП(б) 
на ВКП(б). 

1926 

1 лютого Утворення Киргизької АРСР у складі 
РРФСР. 

Вересень Створення першої ударної бригади на 
ленінградському заводі 4Краснь)й треуголь- 
ник». 

19 грудня Пуск Волховської гідроелектростанції. 
1927 

18—26 квітня 4-й з’їзд Рад СРСР. 

10 листопада Всесвітній конгрес друзів СРСР у Москві. 
2—19 грудня XV з’їзд ВКП(б). 

1928 

1 жовтня Початок першої п’ятирічки. 
28 листопада Створення першої в Радянському Союзі 

машинно-тракторної станції (МТС) ім. Т. Г. 
Шевченка на Одещині. 

1929 

5 березня Звернення колективу ленінградського за¬ 
воду 4Красньій вьіборжец» до всіх підпри¬ 
ємств СРСР із закликом організувати соціа¬ 
лістичне змагання. 

23—29 квітня XVI конференція ВКП(б). Прийняття 
звернення 4До всіх робітників і тру¬ 
дящих селян Радянського Союзу» про роз¬ 
гортання масового соціалістичного зма¬ 
гання за виконання плану першої п’яти¬ 
річки. 

20—28 травня 5-й з’їзд Рад СРСР. 
Жовтень — грудень Розгром радянськими військами китайських 

мілітаристів на Китайській Чанчуньській 
залізниці. 

5 грудня Утворення Таджицької РСР. 
5—10 грудня 1-й Всесоюзний з’їзд ударних бригад. 
1929-1931 Будівництво міста Магнітогорська на 

Уралі. 
1930 

5 січня Постанова ЦК ВКП(б) про темпи колекти¬ 
візації і заходи допомоги держави колгосп¬ 
ному будівництву. 

1 березня Постанова ЦВК і РНК СРСР про При- 
мірний статут сільськогосподарської ар¬ 
тілі. 

14 березня Постанова ЦК ВКП(б) про боротьбу з ви¬ 
кривленнями партійної лінії в колгоспному 
русі. ' 

Роки 

6 КВІТНЯ 

1 Травня 

17 червня 
26 червня — 13 липня 
31 липня 

1931 
8—17 березня 
1 жовтня 

1932 

1 січня 
31 січня 

20 березня 

З квітня 

23 квітня 

10 жовтня 

1932 

1933 

1 січня 
15—19 лютого 

1 червня 
20 червня 

15 липня 

11 серпня 

16 листопада 

1933—34 

1934 

23 січня 

26 січня — 10 лютого 
16 квітня 

17 серпня — 1 вересня 

18 вересня 
28 вересня 

20 грудня 

28 грудня 

1935 

28 січня — 6 лютого 
Лютий 
2 травня 

15 травня 

16 травня 

31 серпня 

20 жовтня 

1936 

15 травня 

25 листопада — 5 грудня 
5 грудня 

Історичні події 

Постанова Президії ЦВК СРСР про вста¬ 
новлення ордена Леніна. 

Відкриття Туркестансько-Сибірської за¬ 
лізниці (Турксибу). 

Пуск Сталінградського тракторного заводу. 

XVI з’їзд ВКП(б). 

Випуск перших комбайнів на запорізькому 
заводі 4Комунара. 

6-й з’їзд Рад СРСР. 

Пуск Московського автомобільного заводу і 
Харківського тракторного заводу ім. Орд- 
жонікідзе. 

Пуск Горьковського автомобільного заводу. 

Пуск першої доменної печі Магнітогорсь¬ 
кого металургійного комбінату. 

Утворення Каракалпацької АРСР у складі 
РРФСР (з 1936 — у складі Узбецької РСР). 

Пуск першої доменної печі Кузнецького ме¬ 
талургійного комбінату. 

Постанова ЦК ВКП(б) 4Про перебудову лі¬ 
тературно-художніх організацій». 

Пуск Дніпровської гідроелектростанції ім. 
В. І. Леніна. 

Заснування м. Комсомольська-на-Амурі. 

Початок другої п’ятирічки. 

1-й Всесоюзний з’їзд колгоспників-ударни- 
ків. 

Пуск Челябінського тракторного заводу. 

Введення в експлуатацію Біломорсько-Бал¬ 
тійського каналу. 

Пуск Уральського заводу важкого машино¬ 
будування (Уралмашзавод). 

Пуск першої доменної печі на маріупольсь¬ 
кому заводі «Азовсталь». 

Встановлення дипломатичних відносин із 
СІЛА. 
Пуск першої доменної печі на заводі 43а- 
поріжсталь». 

Полярна експедиція на пароплаві 4Челюс- 
кін». 

Пуск Харківського турбогенераторного 
заводу. 

XVII з’їзд ВКП(б). 

Постанова ЦВК СРСР про встановлення 
звання Героя Радянського Союзу. 

1-й Всесоюзний з’їзд радянських письмен¬ 
ників. 

Вступ СРСР у Лігу націй. 

Пуск 1-ї черги Новокраматорського заводу 
важкого машинобудування. 

Утворення Мордовської АРСР у складі 
РРФСР. 

Утворення Удмуртської АРСР у складі 
РРФСР 

7-й з’їзд Рад СРСР. 

Початок масового руху п’ятисотенниць. 

Підписання радянсько-французького дого¬ 
вору про взаємодопомогу. 

Пуск першої черги Московського метрополі¬ 
тену. 

Підписання радянсько-чехословацького до¬ 
говору про взаємодопомогу. 

Встановлення донецьким вибійником О. Г. 
Стахановим світового рекорду видооутку 
вугілля. Початок стахановського руху. 

Утворення Калмицької АРСР у складі 
РРФСР. 

Відкриття Центрального музею В. І. Леніна 
в Москві. 
Надзвичайний 8-й з’їзд Рад СРСР. 

Прийняття нової Конституції СРСР. Утво¬ 
рення Казахської РСР, Киргизької РСР, 
а також Комі АРСР, Марійської АРСР, 
Північно-Осетинської АРСР, Кабардино- 
Балкарської АРСР, Чечено-Інгушської 
АРСР у складі РРФСР. 

28 
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1937 

25—30 січня 

Травень 

18—20 червня 

15 липня 
12 грудня 

1938 

I січня 
12 — 19 січня 

12. 24. 26 червня 

29 липня — 11 серпня 

Жовтень 

27 грудня 

1939 

10—21 березня 
II травня — 31 серпня 

1 серпня 

23 серпня 

1 вересня 

17 вересня 

27 жовтня 

28—29 жовтня 

1 листопада 

2 листопада 

15 листопада 

30 листопада 1939 — 
12 березня 1940 

24 грудня 

1940 
31 березня 
15—17 червня 

20 червня 

21 червня 

28 червня 

21 липня 

2 серпня 

3—6 серпня 

1941 

15—20 лютого 

24 лютого 

Надзвичайний 14-й Всеукраїнський з’їзд 
Рад. Прийняття нової Конституції УРСР. 

Початок Всесоюзного соціалістичного зма¬ 
гання жіночих тракторних бригад з ініціа¬ 
тиви бригадира першої жіночої тракторної 
бригади П. М. Ангеліної. 
Перший в історії людства безпосадочний 
переліт В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова і 
О. В. Бєлякова через Північний полюс за 
маршрутом Москва — Порт лей д (СІЛА). 

Відкриття каналу Москва — Волга. 
Перші вибори до Верховної Ради СРСР за 
новою Конституцією. 

22 червня 

22 червня — 20 липня 
ЗО червня 

10 липня — 10 вересня 

10 липня 1941 — 10 серп¬ 
ня 1944 

10 липня — 19 вересня 
12 липня 

Початок третьої п’ятирічки. 

Перша сесія Верховної Ради СРСР 1-го 
скликання. 

Перші вибори до Верховних Рад союзних 
республік. 

Розгром Червоною Армією японських 
військ, що вдерлися на територію СРСР. 
в районі 03. Хасан. 
Вступ у дію Московського телевізійного 
центру. 

Указ Президії Верховної Ради СРСР про 
встановлення звання Героя Соціалістичної 
Праці. 

ХУІП з’їзд ВКП(б). 
Розгром Червоною Армією і військами МИР І 
японських військ на р. Халхін-Голі. 
Відкриття Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки в Москві. 
Підписання договору СРСР з Німеччиною 
про ненапад. 

Напад німецько-фашистських військ на 
Польщу. Початок 2-ї світової війни. 

Початок визвольного походу радянських 
військ в Західну Україну і Західну Біло¬ 
русію. 
Ухвалення Народними Зборами Західної 
України декларації про входження Захід¬ 
ної Україци до складу СРСР і включення 
її до складу УРСР. 
Прийняття Народними Зборами Західної 
Білорусії постанови про входження Захід-1 
ної Білорусії до складу БРСР. 

Прийняття позачерговою п’ятою сесією 
Верховної Ради СРСР закону про вклю¬ 
чення Західної України до складу СРСР. 

Прийняття позачерговою п’ятою сесією 
Верховної Ради СРСР закону про вклю¬ 
чення Західної Білорусії до складу СРСР. 

Затвердження позачерговою третьою се¬ 
сією Верховної Ради УРСР закону про воз¬ 
з’єднання Західної України з УРСР. 
Радянсько-фінляндська війна. 

Перші вибори до місцевих Рад депутатів 
трудящих. 

Утворення Карело-Фінської РСР. 

Повалення фашистської диктатури і утво¬ 
рення Народного уряду в Литві. 
Повалення фашистської диктатури і утво¬ 
рення Народного уряду в Латвії. 
Повалення фашистської диктатури і утво¬ 
рення Народного уряду в Естонії. 
Повернення Румунією Бессарабії і Північ¬ 
ної Буковини Радянському Союзу. 

Проголошення Латвійської РСР, Литов¬ 
ської РСР, Естонської РСР. 

Утворення Молдавської РСР. Включення 
до складу УРСР Північної Буковини і Хо¬ 
тинського, Ізмаїлі^ького та Акерманського 
повітів Бессарабії. 
Прийняття до складу СРСР Литовської 
РСР, Латвійської РСР, Естонської РСР. 

5 серпня — 16 жовтня 
18 вересня 

29 вересня — 1 жовтня 

30 вересня 1941 — 20 
квітня 1942 

24 жовтня — 5 грудня 
ЗО жовтня 1941 — 4 лип¬ 
ня 1942 

26 грудня 1941 
— 2 січня 1942 

1942 

1 січня 

Січень — травень 

12 лютого 

Весна 

20 травня 

26 травня 

ЗО травня 

11 червня 

17 липня 1942 
— 2 лютого 1943 

25 липня 1942 
— 9 жовтня 1943 

28 липня 
і 

19 серпня — 26 вересня 
ЗО вересня 1942 — 
січень 1943 

18 грудня 

1942-43 

1943 

14 лютого 
Червень — жовтень 

5 липня — 23 серпня 
5 серпня 

XVIII конференція ВКП(б). Прийняття ре¬ 
золюції про завдання партійних організа¬ 
цій у справі дальшого піднесення промис¬ 
ловості і транспорту. 

21 серпня 

Пуск Краматорського заводу важкого вер¬ 
статобудування. 

Віроломний напад фашистської Німеччини 
на Радянський Союз. Початок Великої Віт¬ 
чизняної війни. 

Героїчна оборона Брестської фортеці. 
Утворення Державного Комітету Оборони 
(ДКО; діяв до 4 вересня 1945). 

Смоленська оборонна операція радянських 
військ. 
Ленінградська битва. 

Героїчна оборона Києва. 

Підписання угоди між СРСР і Великобри¬ 
танією ПРО спільні дії проти фашистської 
Німеччини. 

Героїчна оборона Одеси. 

Присвоєння чотирьом радянським дивізіям 
найменування гвардійських. Початок ство¬ 
рення Радянської гвардії. 
Конференція представників СРСР, Вели¬ 
кобританії і СІЛА в Москві. 
Московська битва. 

Героїчна оборона Тули. 

Героїчна оборона Севастополя. 

Керченсько-Феодосійська десантна опера- 

Підписання декларації 26 держав про спіль¬ 
ну боротьбу проти Німеччини та її союзни¬ 
ків. 

Розгортання партизанської боротьби в оку¬ 
пованих німецько-фашистськими загарбни¬ 
ками районах країни. 

Виконання фрезерувальником Нижньота- 
гільського заводу Д. П. Босим 1480% змін¬ 
ної норми. Початок руху 4ТИСЯЧНИКІВ>. 

Утворення партизанських з’єднань під ко¬ 
мандуванням С. А. Ковпака та О. М. Са¬ 
бурова. 

Указ Президії Верховної Ради СРСР про 
встановлення ордена Вітчизняної війни 
1-го і 2-го ступенів. 

Підписання радянсько-англійського догово¬ 
ру про союз^ в боротьбі проти гітлерівської 
Німеччини і співробітництво після війни. 

Постанова ДКО про створення при Ставці 
Верховного Головнокомандування Цент¬ 
рального штабу партизанського руху. 

Підписання договору між СРСР і СІЛА про 
взаємодопомогу в боротьбі проти гітлерщ- 
ської Німеччини. 

Сталінградська битва. 

Битва за Кавказ. 

Утворення Чернігівського партизанського 
з’єднання під командуванням О. Ф. Федо- 
рова. 

Героїчна оборона Новоросійська. 

Діяльність у Краснодоні підпільної ком¬ 
сомольської організації < Молода гвар¬ 
діям. 

Вступ радянських військ на територію Во- 
рошиловградської області. Початок визво¬ 
лення Радянської України від німецько-фа¬ 
шистських окупантів. 

Рейд партизанських з’єднань під команду¬ 
ванням С. А. Ковпака, М. І. Наумова, О. М. 
Сабурова з району Брянських лісів на Пра¬ 
вобережну Україну. 

Визволення Ворошиловграда. 

Карпатський рейд партизанського з’єднання 
під командуванням С. А. Ковпака. 

Курська битва. 

Визволення Орла і Бєлгорода. Перший ар¬ 
тилерійський салют у Москві на честь 
перемог Червоної Армії. 
Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) про не¬ 
відкладні заходи по відбудові господарст¬ 
ва в р^онах, визволених від німецької 
окупації. 
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23 серпня Визволення Харкова. 13 січня — 25 квітня 
21—30 вересня Форсування Дніпра військами Воронезько- 

го, Південно-Західного і Степового фрон- 17 січня 
тів. 4—12 лютого 

22 вересня Завершення визволення Донбасу. 
25 жовтня Визволення Дніпропетровська та Дніпро- 13 лютого 

дзержинська. 13 квітня 
31 жовтня — 11 грудня Керченсько-Ельтигенська десантна опера¬ 

ція. 
16 квітня — 8 травня 

6 листопада Визволення Києва. 21 квітня 
8 листопада Указ Президії Верховної Ради СРСР про 

встановлення орденів 4;Перемога> і Слави 
1-го, 2-го і 3-го ступенів. 2 травня 

28 листопада — 1 грудня Тегеранська конференція керівників союз- 
них держав — СРСР, США. Великобрита¬ 
нії. 

6—11 травня 

23 грудня Пуск першої доменної печі на відбудова¬ 
ному Єнакіївському металургійному за¬ 
воді. 

8 травня 

1944 9 травня 

24 січня — 17 лютого Оточення і розгром німецько-фашистських 
військ у районі Корсунь-Шевченківського. 

24 червня 

ЗО січня — 29 лютого Нікопольсько-Криворізька наступальна 
операція радянських військ. 

29 червня 

4 березня — 17 квітня Проскурівсько-Чернівецька наступальна 

26 березня 
операція радянських військ. 17 липня — 2 серпня 
Вихід радянських військ на державний 
кордон 3 Румунією. 6 серпня 

ЗО березня Визволення Чернівців. 
6 квітня Вихід радянських військ на державний кор¬ 

дон 3 Чехословаччиною. Початок бойових 
9 серпня 

10 квітня 
дій за межами СРСР. 14—16 серпня 
Визволення Одеси. 

9 травня Визволення Севастополя. 2 вересня 
12 травня Завершення визволення Криму. 
6 червня Висадка англо-американських військ у 

25 вересня Франції. Створення другого фронту в 
Європі. 

10 червня — 9 серпня Розгром фінської армії на Карельському 24 жовтня 
перешийку. Визволення Карело-Фінської 20 листопада 1945 — 
РСР. 1 жовтня 1946 

17 червня Введення в дію відбудованого Сталінград- 
ського тракторного заводу. 1945 

23 червня — 29 серпня Білоруська наступальна операція радян¬ 
ських військ. 1946 

3 липня Визволення Мінська. 1 січня 
8 липня Пуск Уральського автомобільного заводу. 10 лютого 
13 липня Визволення Вільнюса. 

13 липня — 29 серпня Львівсько-Сандомирнська наступальна опе¬ 
рація радянських військ. 

15 березня 

27 липня Визволення Львова і Станіслава (тепер 
Івано-Франківськ). 

20—29 серпня С^очення і розгром німецько-фашистських 
військ у районі Ясси — Кишинів. 29 липня — 15 жовтня 

23—24 серпня Вихід __Румунії 3 війни проти СРСР і 
вступ 11 у війну проти фашистської Ні¬ 1947 

меччини. 3 березня 

31 серпня Вступ радянських військ у Бухарест. 

4 вересня Вихід Фінляндії 3 війни проти СРСР. 
14 грудня 9—10 вересня Вихід Болгарії з війни проти СРСР 

і вступ її у війну проти фашистської Німеч¬ 
чини. 

14 вересня — 31 жовтня Прибалтійська наступальна операція ра- 
дянських військ. 

1948 
16 вересня Вступ радянських військ у Софію. Д ТТіГкХ/\ї'/\ 

8 жовтня Завершення визволення території Радян¬ 
ської України від німецько-фашистських 
загарбників. 

^ ЛМЛ і/І і/ 

11—13 жовтня Входження Тувинської Народної Республі- 
18 лютого 

ки до складу СРСР і утворення Тувинської 
автономної області. 

18 березня 
13 жовтня Визволення Риги. 
20 жовтня Визволення Белграда. 

27 жовтня Визволення Ужгорода. 6 квітня 
Жовтень Визволетая радянськими військами Пе- 

ченгської області і Північної Норвегії. 
29 серпня 26 листопада Прийняття 1-м з’їздом Народних Коміте¬ 

тів Закарпатської України маніфесту про 
вихід із складу Чехословаччини і возз’єд¬ 
нання 3 Радянською Україною. 

1 жовтня 

1945 1949 
12 січня — 3 лютого Вісло-Одерська наступальна операція 

радянських військ. 
5—8 січня 

Історичні події 

Східно-Прусська наступальна операція 
радянських військ. 

Визволення Варшави. 
Кримська конференція глав урядів СРСР, 
США, Великобританії. 
Вступ радянських військ у Будапешт. 

Вступ радянських військ у Відень. 

Берлінська наступальна операція радян¬ 
ських військ. 

Підписання радянсько-польського договору 
про ді^жбу, взаємодопомогу і післявоєнне 
співробітництво. 
Капітуляція німецько-фашистських військ 
у Берліні. 
Празька наступальна операція радянських 
військ. 

Підписання в Берліні акта про беззастереж¬ 
ну капітуляцію німецької армії. 
День Перемоги над фашистською Німеччи¬ 
ною. 
Парад Перемоги на Червоній площі в Моск¬ 
ві. 
Радянсько-чехословацька угода про возз’єд¬ 
нання Закарпатської України з Україн¬ 
ською РСР. 
Потсдамська конференція глав урядів 
СРСР, США, Великобританії. 
Відновлення дипломатичних відносин з 
Румунією і Фінляндією. 
Початок воєнних дій Радянської Армії про¬ 
ти імперіалістичної Японії. 
Відновлення дипломатичних відносин з Бол¬ 
гарією. 
Підписання акта про беззастережну капі¬ 
туляцію Японії. Кінець 2-ї світової вій 
ни. 
Відновлення дипломатичних відносин з 
Угорщиною. 
Створення організації Об’єднаних Націй, 

Нюрнберзький процес над головними во¬ 
єнними злочинцями фашистської Німеч¬ 
чини. 
Заснування Кишинівського і Ужгородсько¬ 
го університетів. 

Початок четвертої п’ятирічки. 

Вибори до Верховної Ради СРСР 2-го скли 
кання. 

Прийняття закону про перетворення 
Ради Народних Комісарів СРСР на Раду 
Міністрів СРСР і Рад Народних Коміса¬ 
рів союзних і автономних республік на Ра¬ 
ди Міністрів союзних і автономних ре¬ 
спублік. 
Паризька мирна конференція. 

Пуск 1-го агрегату відбудованої Дні¬ 
провської гідроелектростанції імені 
В. І. Леніна. 

Постанова Ради Міністрів СРСР і ЦК 
ВКП(б) про проведення грошової реформи 
і скасування карткової системи на продо¬ 
вольчі та промислові товари, запровадженої 
під час війни. 

Підписання радянсько-румунського догово¬ 
ру про дружбу, співробітництво і взаємодо¬ 
помогу. 
Підписання радянсько-угорського договору 
про дружбу, співробітництво і взаємодопо¬ 
могу. 
Підписання радянсько-болгарського дого¬ 
вору про дружбу, співробітництво і взаємо¬ 
допомогу. 
Підписання радянсько-фінляндськото дого¬ 
вору про дружбу, співробітництво і взаємо¬ 
допомогу. 
Закінчення відбудови Харківського трак 
торного заводу. 
Введення в експлуатацію газопроводу Да- 
шава — Київ. 

Створення Ради Економічної Взаємодопо¬ 
моги соціалістичних країн. 
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20—25 квітня 

25 серпня 

1950 
14 лютого 

12 березня 

Квітень 

ЗО травня 

15—22 листопада 

1950 

1951 

1 січня 
12 березня 

1951 

1952 
6 червня 
27 липня 

5—14 жовтня 

1953 
23 листопада 
1954 
19 лютого 

2 березня 

14 березня 

22 травня 

29 травня 

27 червня 

1954-60 

1955 

25 січня 

14 травня 

23 серігая 

13— 24 вересня 

20 вересня 

18 жовтня 

15 листопада 

12 грудня 
1956 
14— 25 лютого 
30 червня 

1-й Всесвітній конгрес прихильників миру 
(Париж — Прага). 
Відкриття в Москві 1-ї Всесоюзної кон¬ 
ференції прихильників миру. Створення 
Радянського комітету захисту миру. 

14 липня 

16 липня 

15 серпня 

Підписання договору про дружбу, союз і 
взаємодопомогу з Китайською Народною 
Республікою (денонсований КНР у квітні 
1979). 
Вибори до Верховної Ради СРСР 3-го скли¬ 
кання. 
Введення в дію Закавказького металургій¬ 
ного заводу в м. Руставі. 
Постанова ЦК ВКП(б) про укрупнення дріб¬ 
них колгоспів і завдання партійних органі¬ 
зацій у цій справі. 
2-й Всесвітній конгрес прихильників миру 
(Варшава). Створення Всесвітньої Ради 
Миру. 
Пуск Мінського тракторного заводу. 

6 вересня 

19 жовтня 

1957 
28 липня — 11 серпня 

31 липня 

4 жовтня 

Початок п’ятої п’ятирічки. 

Прийняття Верховною Радою СРСР Зако¬ 
ну про захист миру. 

Заснування Киргизького університету в 
м. Фрунзе. 

16 — 19 листопада 

5 грудня 

1957 

Пуск Цимлянської гідроелектростанції. 
Відкриття Волго-Донського судноплавного 
каналу ім. В. І. Леніна. 

XIX з’їзд КПРС. Перейменування Всесо¬ 
юзної Комуністичної партії (більшовиків) 
на Комуністичну партію Радянського Со¬ 
юзу (КПРС). 

Пуск першої черги Мінгечаурської ГЕС. 

1958 
25—26 лютого 

16 березня 

1959 
2 січня 

Указ Президії Верховної Ради СРСР про 
передання Кримської області зі складу 
РРФСР до складу УРСР. 

Псютанова пленуму ЦК КПРС про дальше 
збільшення виробництва зерна і про освоєн¬ 
ня цілинних і перелогових земель. 

Вибори до Верховної Ради СРСР 4-го скли¬ 
кання. 

Ювілейна сесія Верховної Ради УРСР, при¬ 
свячена 300-річчю возз’єднання України з 
Росією. Укази Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження РРФСР, Україн¬ 
ської РСР і м. Києва орденом Леніна. 

Ювілейна сесія Верховної Ради РРФСР, 
присвячена 300-річчю возз’єднання України 
з Росією. 

Пуск в СРСР першої в світі промислової 
атомної електростанції. 
Масове освоєння цілинних і перелогових 
земель. 

27 січня — 5 лютого 

ЗО січня 

16 червня 

13 листопада 

1959 

1960 

7 травня 

1 жовтня 

6 листопада 

Указ Президії Верховної Ради СРСР про 
припинення стану війни між СРСР і Німеч¬ 
чиною. 

Підписання В^шавського договору про 
дружбу, співробітництво і взаємодопомогу 
між європейськими соціалістичними краї¬ 
нами. 

Пуск Череповецького металургійного за¬ 
воду. 

Встановлення дипломатичних відносин з 
ФРН. 

Укладення договору про відносини з НДР, 
за яким їй гарантовано суверенітет і сво¬ 
боду у вирішенні питань внутрішньої і зов¬ 
нішньої політики. 

Пуск першого агрегату Каховської гідро- 
е лектростанції. 
Пуск першої лінії Ленінградського метро¬ 
політену. 

Листопад 

1961 
12 квітня 

10 вересня 

10 жовтня 

17—31 жовтня 

4—15 грудня 

1962 
18 березня 

9—14 липня 

Заснування м. Братська. 29 липня 
11 — 15 серпня 

XX з’їзд КПРС. 

Постанова ЦК КПРС про подолання культу 
особи і його наслідків. 

Прийняття Верховною Радою СРСР Закону 
про державні пенсії. 
Перетворетя Каре ло-Фінської РСР на 
Карело-Фінську АРСР у складі РРФСР. 

Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР 4Про Ленінські премії за найвидатні- 
ші роботи в галузі науки, техніки, літерату¬ 
ри 1 мистецтвам. 

Указ Президії Верховної Ради СРСР про 
встановлення міжнародних Ленінських пре¬ 
мій 43а зміцнення миру між народамим. 

Радянсько-японська декларація про при¬ 
пинення стану війни і про відновлення дип¬ 
ломатичних відносин між СРСР і Япо¬ 
нією. 

Всесвітній фестиваль молоді і студентів у 
Москві. 
Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
про розвиток житлового будівництва в 
СРСР. 

Запуск в СРСР першого в світі штучного 
супутника Землі. 
Нарада представників 64 комуністичних і 
робітничих партій у Москві. 
Спуск на воду в Ленінграді першого в світі 
атомного криголама 4Ленінм (став до ладу 
1959). 
Введення в дію Волзької ГЕС імені 
В. І. Леніна. 

Пленум ЦК КПРС. Постанова про дальший 
розвиток колгоспного ладу і реорганізацію 
МТС. 
Вибори до Верховної Ради СРСР 5-го скли- 

. кання. 

Запуск в СРСР автоматичної міжпланетної 
станції 4Луна-1м. 
XXI позачерговий з’їзд КПРС. Прийняття 
контрольних цифр семирічного плану роз¬ 
витку народного господарства СРСР. 

Введення в дію першої черги Каракумського 
каналу. 
Відкриття в Москві постійної Виставки до¬ 
сягнень народного господарства СРСР. 

Введення в дію Новоіфиворізького гірничо- 
збагачувального комбінату імені Ленін¬ 
ського комсомолу. 

Пуск Прибалтійської ДРЕС (Естонська 
РСР). 

Прийняття Верховною Радою СРСР Закону 
про завершення переводу всіх робітників і 
службовців на семи- і шестигодинний робо¬ 
чий день. 
Відкриття в Москві Університету дружби 
народів ім. Патріса Лумумби. 
Пуск першої черги Київського метрополіте¬ 
ну. 
Московська нарада представників 81 ко¬ 
муністичної і робітничої партії. 

Перший у світі космічний політ навколо 
Землі радянського льотчика-космонавта 
Ю. О. Гагаріна на космічному кораблі 
4 Восток>. 

Урочистий пуск Волзької гідроелектростан¬ 
ції ім. ХХП з’їзду КПРС. 

Утворення Тувинської АРСР у складі 
РРФСР. 

ХХП з’їзд КПРС. Прийняття нової Програ¬ 
ми і нового Статуту КПРС. 

5-й Всесвітній конгрес профспілок у 
Москві. 

Вибори до Верховної Ради СРСР 6-го скли¬ 
кання. 

Всесвітній конгрес за загальне роззброєн¬ 
ня в Москві. 
Урочистий пуск Кременчуцької ГЕС. 

Перший у світі груповий космічний політ 
навколо Землі радянських льотчиків-кос- 
монавтів А. Г. Ніколаєва і П. Р. Поповича 
на космічних кораблях 4Восток-3> і 4Во- 
сток-4>. 
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1962 Завершення будівництва Севанського кас¬ 
каду гідроелектростанцій. 

1963 
14—19 червня Груповий космічний політ навколо Землі 

радянських космонавтів В. Ф. Биковського 
і першої в світі жінки-космонавта В. В. 
Терешкової на космічних кораблях 4Вос- 
ток-5» і 4В0СТОК-6». 

24—29 червня Всесвітній конгрес жінок у Москві. 
5 серпня Підписання в Москві представника¬ 

ми СРСР, США і Великобританії Договору 
про заборону випробувань ядерної зброї 
в атмосфері, космічному просторі й під 
водою. 

17 жовтня Урочисте відкриття першої черги Північно- 
Кримського каналу. 

1964 
Березень — травень Урочисте відзначення 150-річчя з дня народ¬ 

ження Т. Г. Шевченка. 

16—24 вересня Всесвітній форум молоді в Москві. 
14 жовтня Пленум ЦК КПРС. Обрання Л. І. Брежнє¬ 

ва Першим секретарем ЦК КПРС. ^ 

28 жовтня Закінчення будівництва Волго-Балтійсько- 
го водного шляху. 

19 грудня Пуск першої черги Київської ГЕС. 

1965 

18 березня Вихід космонавта О. А. Леонова вперше в 
світі у відкритий космос 3 корабля-су- 
путника 4В0СХОД-2». 

24—26 березня Пленум ЦК КПРС. Прийняття постанови 
про невідкладні заходи по дальшому роз¬ 
витку сільського господарства СРСР. 

27—29 вересня Пленум ЦК КПРС. Прийняття постанови 
про поліпшення управління промисловістю, 
вдосконалення планування та посилення 
економічного стимулювання промислово¬ 
го виробництва. 

1966 

29 березня — 8 квітня ХХПІ з’їзд КПРС. Затвердження директив 
восьмого п’ятирічного плану. 

12 червня Вибори до Верховної Ради СРСР 7-го скли¬ 
кання. 

1967 
14 березня Указ Президії Верховної Ради СРСР про 

переведення робітників і службовців під¬ 
приємств, установ і організацій на п’ятиден¬ 
ний робочий тиждень 3 двома вихідними 
днями. 

31 жовтня Указ Президії Верховної Ради СРСР про 
встановлення ордена Жовтневої Революції. 

3—4 листопада Спільне урочисте засідання ЦК КПРС, 
Верховної Ради СРСР і Верховної Ради 
РРФСР, присвячене 50-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. 

1968 
19 грудня Затвердження ЦК КПРС і Радою Мініст¬ 

рів СРСР 4Положення про органи народно¬ 
го контролю в СРСР». 

1968 Іуск першої черги Литовської ДРЕС іме¬ 
ні В. І. Леніна. 

1969 
5—17 червня Міжнародна Нарада комуністичних і ро¬ 

бітничих партій у Москві. 
1970 
21—22 квітня Урочисте святкування 100-річчя з дня на¬ 

родження В. І. Леніна. 

14 червня ' Вибори до Верховної Ради СРСР 8-го скли¬ 
кання. 

1971 
11 лютого Підписання в Москві, Лондоні й Вашінгтоні 

Договору про заборону розміщення на дні 
морів 1 океанів та в його надрах ядерної 
зброї та інших видів зброї масового зни¬ 
щення. 

зо березня — 9 квітня XXIV з’їзд КПРС. Затвердження Директив 
по п’ятирічному плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1971—75. 

7 червня Початок функціонування в космосі першої 
в світі довгострокової орбітальної станції Н 
4 Салют» — 4Ск)юз-11». 

15 листопада Підписання в Москві представ^ками 
країн соціалістичної співдружності уго¬ 
ди про створення міжнародної системи та 
організацію космічного зв’язку 4Інтер- 
супутник». 

Роки 

1972 
10 квітня 

ЗО грудня 

1973 
25 травня 

30—31 липня 

25—31 жовтня 

1974 
16 червня 

зо грудня 

1975 
8 травня 

1976 
24 лютого — 5 березня 

28 травня 

28 травня 

29 жовтня 

1977 
24 травня 

17 серпня 

26 вересня 

7 жовтня 

26 жовтня 

2—3 листопада 

1978 
22 квітня 

19 грудня 

1979 
4 березня 

1 жовтня 
26 жовтня 

1980 

24 квітня 

Червень 

Історичні події 

Підписання в Москві, Лондоні і Вашінгтоні 
конвенції про заборону розробкіь вироб¬ 
ництва та нагромадження запасів бактеріо¬ 
логічної (біологічної) і токсинної зброї та 
про знищення їх. 

Звернення ЦК КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР <До ра¬ 
дянського народу, до трудящих усіх націо¬ 
нальностей Союзу Радянських Соціалістич¬ 
них Республік» у зв’язку з 50-річчям ут¬ 
ворення СРСР. 

Введення в дію першого комплексу Нурек- 
ської ГЕС. 

Зустріч у Криму керівників братніх партій 
країн соціалістичної співдружності. 
Всесвітній конгрес миролюбних сил у Моск- 

Вибори до Верховної Ради СРСР 9-го 
скликання. 

Пуск найбільшої в світі доменної печі на 
Криворізькому металургійному заводі ім. 
Леніна. 

Закінчення спорудження першого пускового 
об’єкта Байкало-Амурської магістралі — 
залізничної лінії станція БАМ — селище 
Тиндинське. 

ХХУ з’їзд КПРС. Затвердження ^Основних 
напрямів розвитку народного господарства 
СРСР на 1976—1980 роки». 

Підписання в Москві догової^ між СРСР і 
США про підземні ядерні вибухи в мирних 
цілях. 

Постанова ЦК КПРС про дальший розвиток 
спеціалізації й концентрації сільськогоспо¬ 
дарського виробництва на базі міжгосподар¬ 
ської кооперації й агропромислової інте¬ 
грації. 
Прийняття Верховною Радою СРСР Закону 
про охорону і використання пам’яток істо¬ 
рії і культури. 

Постанова Пленуму ЦК КПРС про схвален¬ 
ня проекту Конституції СРСР і винесення 
його на всенародне обговорення. 

Вперше в світі досягнуто Північного полю- 
с^г на морському судні — атомному кригола¬ 
мі ^Арктика». 
Пуск першого блоку Чорнобильської атом¬ 
ної електростанції. 
Затвердження нової Конституції СРСР 
позачерговою сьомою сесією Верховної 
Ради СРСР 9-го скликання. Оголошення 
7.x всенародним святом — Днем Консти¬ 
туції. 
Завершення будівництва Усть-Ілімської 
ГЕС. 
Урочисте засідання ЦК КПРС, Верховної 
Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР, при¬ 
свячене 60-річчю Великої Жовтневої соціа¬ 
лістичної революції. Прийняття Звернен¬ 
ня до радянського народу, до народів, пар¬ 
ламентів, урядів усіх країн світу. 

Початок промислової експлуатації Урен- 
гойського газоконденсатного родовища (Тю¬ 
менська обл.). 
Пуск першого агрегату Саяно-Шушенської 
ГЕС. 

Вибори до Верховної Ради СРСР 10-го скли¬ 
кання. 
Пуск останнього агрегату Нурекської ГЕС. 
Завершення будівництва Каховського ка¬ 
налу. 

Відкриття постійного руху поїздів на схід¬ 
ній ділянці БАМу за маршрутом Ургал — 
Ваніно. 
Завершення будівництва найбільшого в 
країні Північного гірничо-збагачувального 
комбінату ім. Комсомолу України (УРСР). 
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Роки Історичні події Роки Історичні події 

19 липня — з серпня 

1981 

23 лютого — З березня 

24 червня 

Червень 

1982 

24 травня 

XXII Олімпійські ігри в Москві, Ленінгра¬ 
ді, Києві, Мінську, Талліні. 

XXVI з’їзд КПРС. Прийняття «Основних 
напрямів економічного і соціального розвит¬ 
ку СРСР на 1981 — 1985 роки і на період 
до 1990 року». 
Прийняття сесією Верховної Ради СРСР 
звернення «До парламентів і народів світу». 
Завершення будівництва Сирдар’їнської 
ГЕС (Узбецька РСР). 

28 травня 

12 листопада 

22 листопада 

21—22 грудня 

Пленум ЦК КПРС. Прийняття Продоволь¬ 
чої програми СРСР на період до 1990. 

Урочисті збори в Києві, присвячені 1500- 
річчю міста. 

Позачерговий пленум ЦК КПРС. Обрання 
Ю. В. Андропова Генеральним секретарем 
ЦК КПРС. 
Пленум ЦК КПРС. Прийняття Державно¬ 
го плану економічного і соціального роз¬ 
витку СРСР і Державного бюджету СРСР 
на 1983. 
Спільне урочисте засідання ЦК КПРС, Вер¬ 
ховної Ради СРСР і Верховної Ради 
РРФСР, присвячене 60-річчю утворення 
Союзу РСР. Прийняття звернення «До 
парламентів, урядів, політичних партій і 
народів світу». 

А. В. Кудрицький, В. С. Левін. 

СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ ТОВА- 
рйств др>5^жби і культур¬ 
ного ЗВ’ЯЗКУ з зарубГжни- 
МИ КРАЇНАМИ (СРТД) — ма 
сове добровільне об’єднання рад. 
громадських організацій, що ста¬ 
вить метою розвиток і зміцнену 
дружби і культурного співробіт¬ 
ництва народів СРСР і зарубіж¬ 
них країн. Створений 1958 (1925— 
58 діяло Всесоюзне т-во культур, 
зв’язку з закордоном). Об’єднує 
14 республіканських т-в (у т. ч. 
Українське товариство дружби і 
культурного зв'язку з зарубіжни¬ 
ми країнами), 79 орг-цій та асоціа¬ 
цій дружби і культур, зв’язку, 
15 галузевих секцій, понад 1200 
відділень рад. т-в дружби, до 
яких входить бл. ЗО тис. підпри¬ 
ємств, колгоспів, радгоспів, навч. 
закладів, установ науки і культу¬ 
ри (1982). В роботі СРТД бере 
участь бл. 50 млн. чол. Має від¬ 
ділення в ряді міст РРФСР. Під¬ 
тримує постійні зв’язки з 9 тис. 
орг-цій у 141 країні, в т. ч. з 120 
т-вами дружби з СРСР. Найвищий 
орган — Всесоюзна конференція 
(скликається 1 раз на 5 років), 
у період між конференціями — 
Рада, виконавчий орган — Прези¬ 
дія. Видає щомісячний журн. 

««Культура и жизнь» (рос. та іноз. 
мовами) і щотижневу (разом з 
АПН) газ. ««Московские новости» 
(рос. та іноз. мовами). СРТД на¬ 
городжений орденом Дружби на¬ 
родів (1974). В. П. Оснач. 
СОЮЗ РОБІТНЙЧОГО КЛАСУ 
І СЕЛЯНСТВА — особлива форма 
класового співробітництва проле¬ 
таріату з селянством при керів¬ 
ній ролі в ньому робітничого кла¬ 
су. Виникнення і неухильне зміц¬ 
нення С. р. к. і с. є соціально- 
політ. закономірністю, що випли¬ 
ває з сусп. становища і інтересів 
цих класів. Ідею необхідності С. 
р. к. і с. в революц. бсюотьбі за 
повалення панування буржуазії 
вперше висунули К. Маркс і Ф. 
Енгельс. Вони вважали, що робітн. 
клас зможе виконати свою все- 
світньо-істор. місію лише якщо 
він встановить союз з непролет. 
трудящими масами, насамперед з 
селянством, і очолить їх револю¬ 
ційно-визвольну боротьбу (див. Ге¬ 
гемонія пролетаріату). (Осново¬ 
положники марксизму підкреслю¬ 
вали, що трудяще селянство — 
найближчий союзник пролетаріа¬ 
ту, оскільки воно при капіталізмі 
зазнає, як і пролетаріат, жорстокої 
експлуатації і політ, гноблення. 

Тому селяни знаходять свого при¬ 
родного союзника й вождя у місь¬ 
кому пролетаріаті. В нових істор. 
умовах епохи імперіалізму і про- 
лет. революцій В. І. Ленін творчо 
розвинув марксистське положення 
про С. р. к. і с. в струнке і цілісне 
вчення. Він не тільки глибоко, все¬ 
бічно обгрунтував об’єктивну необ¬ 
хідність і розробив принципи союзу 
робітників і селян, а й указав кон¬ 
кретні шляхи і форми здійснення 
цього союзу. Вчення в. І. Леніна 
про С. р. к. і с.— найважливіша 
складова частина марксист, тео¬ 
рії соціалістичної революції, вчен¬ 
ня про диктатуру пролетаріату, 
побудову соціалізму і комунізму. 
На основі наук, аналізу капіталіс¬ 
тичного розвитку Росії В. І. Ленін 
довів, що переможним борцем за 
свободу пролетаріат може стати 
стільки в тому разі, якщо до його 
революційної боротьби приєдна¬ 
ється маса селянства» (Повне зібр. 
тв., т. 11, с. 45). Селянство, з сво¬ 
го боку, також заінтересоване в 
союзі з пролетаріатом, бо тільки 
обітн. клас до кінця підтримує 
ого боротьбу за землю і свободу. 
Однак С. р. к. і с. не може втіли¬ 
тися в життя стихійно, оскільки 
внаслідок двоїстого становища се¬ 
лян при капіталізмі (як трудівни¬ 
ків і дрібних власників) відбува¬ 
ється їх хитання між пролетаріа¬ 
том та буржуазією. Боротьбою за 
створення і зміцнення С. р. к. і с. 
в Росії керували В. І. Ленін і за¬ 
снована ним партія більшовиків 
(див. Комуністична партія Ра¬ 
дянського Союзу). В. І. Ленін 
розглядав С. р. к. і с. в діалектич¬ 
ному розвитку, і\казуючи на неми¬ 
нучість змін його змісту на різ¬ 
них етапах боротьби за знищення 
капіталізму і перемогу соціалізму. 
На етапі буржуазно-демократич¬ 
ної революції партія боролася за 
союз пролетаріату з усім селянст¬ 
вом. На етапі підготовки й прове¬ 
дення соціалістичної революції 
в Росії партія висунула новий стра¬ 
тегічний лозунг: пролетаріат у со¬ 
юзі з біднішим селянством проти 
капіталізму в місті і селі при нейт¬ 
ралізації середнього селянства, за 
владу пролетаріату. Після перемо¬ 
ги Великої Жовтневої соціаліс¬ 
тичної ревЬлюції 1917 партія орі¬ 
єнтувалася на союз пролетаріат}^ 
з середнім селянством при опорі 
на бідноту проти буржуазії міста 
і села. С. р. к. і с. В. І. Ленін роз¬ 
глядав як найвищий принцип дик¬ 
татури пролетаріату, непорушну 

основу Рад. д-ви, політ, організа¬ 
ції рад. народу при керівній ролі 
робітн. класу 1 його партії. Зміц¬ 
нення С. р. к. і с. було необхідною 
передумовою здійснення ленінсь¬ 
кого плану побудови соціалізму в 
СРСР — соціалістичної індустріа¬ 
лізації країни, колективізації сіль¬ 
ського господарства, культурної 
революції, утворення і зміцнення 
багатонац. Рад. д-ви. З перемогою 
соціалізму С. р. к. і с. ще більше 
зміцнів і перетворився на друж¬ 
бу двох соціалістичних класів. 
Гол. основами непорушного С. р. к. 
і с. є сусп. соціалістична власність 
на засоби виробництва, керівницт¬ 
во Комуністичної партії, марксист¬ 
сько-ленінська ідеологія. Дальше 
зближення робітн. класу і селян¬ 
ства відбувається внаслідок збли¬ 
ження даох форм соціалістичної 
власності (загальнонародної і кол¬ 
госпно-кооперативної), поступово¬ 
го подолання істотних відміннос¬ 
тей між містом і селом, фіз. і розу¬ 
мовою працею. На це спрямовано 
соціальну політику КПРС, еконо¬ 
мічну стратегію КПРС, аграрну 
політику КПРС тощо. В умовах 
розвинутого соціалістичного сус¬ 
пільства в СРСР зміцнів союз 
робітн. класу, колгоспного селян¬ 
ства і нар. інтелігенції при керів¬ 
ній ролі робітн. класу в цьому сою¬ 
зі, що становить основу соціально- 
політичної й ідейної єдності ра¬ 
дянського суспільства, дружби на¬ 
родів СРСР. В процесі науково- 
технічної революції, перетворен¬ 
ня науки на безпосередню продук¬ 
тивну силу, відповідних змін в ха¬ 
рактері праці, зростання загально¬ 
освітнього і культур, рівня насе¬ 
лення, перебудови всіх сусп. від¬ 
носин на колективістських засадах 
грані між робітн. класом, колг. 
селянством та інтелігенцією дедалі 
стираються. XXVI з’їзд КПРСІ на 
основі узагальнення досвіду соці¬ 
альних перетворень в СРСР прий¬ 
шов до висновку, що становлення 
безкласової структури суспільст¬ 
ва в головному і основному від¬ 
будеться в історичних рамках 
зрілого соціалізму (Матеріали 
XXVI з'їзду КПРС. К., 1981, 
с. 64). Із злиттям класів істор. 
місія С. р. к. і с. як рушійної си¬ 
ли соціального прогресу соціаліс¬ 
тичного суспільства завершиться. 
Ліквідація класів, соціально-екон. 
і культурно-побз^ових відміннос¬ 
тей між містом і селом, соціаль¬ 
них граней між іфацівниками фіз. 
і розумової праці, зростання соці- 



альної спільності всього народу 
приведуть до виникнення нової 
форми сусп. об’єднання людей — 
асоціації трудівників комунізму. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 7. Маркс К. Класова боротьба у 
Франції з 1848 по 1850 р.; т. 8. 
Маркс К. Вісімнадцяте брюмера Луї 
Бонапарта. — Енгельс Ф. Революція 
і контрреволюція в Німеччині; Ле- 
нин В. И. О союзе рабочего класса и 
крестьянства. М., 1969; КПСС в ре- 
золюциях и решениях с-ьездов, кон- 
ференций и пленумов ЦК, т. 1 — 14. 
М., 1970—82; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; Ленинское учение о 
союзе рабочего класса с крестьянст- 
вом. М., 1969; Богомолов Т. И. Со¬ 
юз рабочего класса и крестьянства в 
борьбе за социализм и коммунизм в 
СССР. Омск, 1971; Бондаренко І. 
Незламний союз робітників і селян. 
К., 1976. В. А. Морозов. 

4СОЮЗ РОСГЙСЬКИХ ПАТРіб- 
ТІВ> — організація Руху Опору 
у Франції під час 2-ї світової 
війни. Була секцією спец, орг-ції 
Франц. компартії — -«Наймана 
праця іммігрантів», що об’єдну¬ 
вала комуністів іноз. походжен¬ 
ня. <С. р. п.» засновано у жовтні 
1943 в Парижі. Поширював свою 
діяльність на всю окуповану нім.- 
фашист. загарбниками тер. Фран¬ 
ції. Проводив антифашист, роботу 
серед рад. громадян, насильно 
вивезених гітлерівськими окупан¬ 
тами на каторжні роботи, органі¬ 
зовував втечі їх з неволі, допома¬ 
гав у формуванні партизан, груп 
і загонів. Видавав газ. -«Советский 
патриот» (до лютого 1944) і -«Рус- 
ский патриот». Узяв активну 
участь у створенні Центрального 
комітету радянських полонених. 
Головою -«С. р. п.» був Г. В. Ши- 
банов (підпільне ім’я «Жорж», 
уродженець Миколаєва, помер 
1969 на Кіровоградщині). Активну 
участь у роботі орг-ції брали І. І. 
Троян (родом з Донбасу, розстрі¬ 
ляний гестапо 1944) та В. О. Обо- 
ленська (дочка композитора О. М. 
Скрябіна, страчена гітлерівцями). 
За мужність у боротьбі проти фа¬ 
шизму В. О. Оболенську (посмерт¬ 
но) і Г. В. Шибанова 1965 нагоро¬ 
джено орденом Вітчизн. війни 1-го 
ступеня, І. І. Трояна — орденом 
Вітчизн. війни 2-го ступеня. 

А. В. Кудрицький. 

«СОІЬЗ РОСГЙСЬКИХ соціал- 
демократів ЗА КОРДОНОМ» 
— с.-д. організація, заснована в 
кін. 1894 в Женеві за ініціативою 
групи < Визволення праці>. Зав¬ 
данням -«Союзу» була пропаганда 
праць основоположників марксиз¬ 
му та ін. революц. л-ри. -«Союз» 
мав друкарню, в якій друкував 
революц. л-ру, в т. ч. праці В. І. 
Леніна, Г. В. Плеханова. Випускав 
неперіодичний збірник чРаботник» 
та додаток до нього -«Листок ,,Ра- 
ботника“». І з’їзд РСДРП (1898) 
визнав -«Союз» закордонним пред¬ 
ставником партії. В 1899—1902 
-«Союз» видавав журн. -«Рабочее 
дело». Наприкінці 1898 в -«Союзі» 
взяли перевагу опортуністичні еле¬ 
менти — -«економісти» (див. <Еко- 
номізм>). Внаслідок цього члени 
групи -«Визволення праці» та їх¬ 
ні однодумці в травні 1900 вийшли 
з <Союзу» і заснували самостійну 
революц. орг-цію -«Соціал-демо¬ 
крат», яка в жовтні 1901 разом із 
закорд. відділом <Искрьі> об’єдна¬ 
лася в Закордонну лігу російської 

революційної соціал-демократії. 
Рішенням II з’їзду РСДРП (1903) 
-«Союз» було розпущено. 
4СОЮЗ РОСГЙСЬКИХ ХУДОЖ¬ 
НИКІВ» — об’єднання рос. худож¬ 
ників (1903—23). Створений кол. 
передвижниками та членами ^Ми¬ 
ра искусства^, які об’єдналися 
1901 на -«Виставці 36 художників». 
Засновниками -«С. р. х.»були А. 
Архипов, О. Бенуа, А. Васнецов, 
В. Васнецов, М. Врубель, С. Ко¬ 
ровій, М. Нестеров, А. Рилов, К. 
Сомов та ін., пізніше до його 
складу увійшли М. Андрєєв, І. 
Бродський, А. Голубкіна, І. Гра¬ 
бар, С. Коненков, А. Остроумова- 
Лебедєва, М. Реріх, М. Сар’ян, 
К. Юон та ін. Для творчості майст¬ 
рів-«С. р. X.» характерна демокра¬ 
тична спрямованість, інтерес до 
рідної природи, декоративність жи¬ 
вописної манери, ефекти світло- 
повітряного середовища, викорис¬ 
тання принципів імпресіонізму. 
Більшість членів -«С. р. х.» рішу¬ 
че протестувала проти жорстокого 
придушення царизмом революц. 
виступів пролетаріату 1905, в сво¬ 
їх творах відобразила події 1-ї 
рос. бурж.-демократичної револю¬ 
ції. Виставки -«С. р. X.» експону¬ 
валися в Москві, Петербурзі, Ки¬ 
єві (1910). Деякі художники зго¬ 
дом увійшли до ОХР (Об’єднан¬ 
ня художників-реалістів) та ЛХРР. 
Літ.: Лапшин В. П. Союз русских 
художников. Л., 1974. 

«союз руського НАРОДУ» 
— організація чорносотенців у 
Росії, що виникла в жовтні 1905 
в Петербурзі для боротьби проти 
революції. До його складу входи¬ 
ли реакційні представники дріб¬ 
ної буржуазії, поміщиків, части¬ 
на інтелігенції, куркульства (особ¬ 
ливо на Волині), декласовані еле¬ 
менти (зокрема,в Одесі) та ін. Осн. 
програмні положення: збереження 
самодержавства, великодержавний 
шовінізм, антисемітизм. Мав від¬ 
ділення в багатьох населених пунк¬ 
тах Рос. імперії, в т. ч. на Україні. 
-<С. р. н.» влаштовував погроми, 
вбивства, цькував нац. меншості, 
вт. ч. українців. У 1908 з-«С. р. н.» 
виділився <Союз Михаїла Архан¬ 
гелам. Ліквідовані після Лютневої 
революції 1917. 
4СОЮЗ 17 ОКТЯБР^» —контрре¬ 
волюційна партія верхівки тор¬ 
гово-промислової буржуазії і ве¬ 
ликих поміщиків у дсюеволюцій- 
ній Росії. Див. Октябристи. 
«соїЬз синГв ВІТЧЙЗНИ» — 
таємна польсько-укр. бурж.-демо- 
кратична організація, заснована 
восени 1837 у Львові. До складу 
чС. с. в.» входили представники 
інтелігенції та студентської мо¬ 
лоді. Метою орг-ції було визволен¬ 
ня польс. земель від австр. гніту 
і встановлення на цих землях де¬ 
мократичного ладу. Найближчі 
завдання — революц. пропаганда 
і підготовка до повстання ^оти 
Габсбургів. Ідеї орг-ції поділяли 
деякі представники укр. студент¬ 
ської молоді, духівництва, зокре¬ 
ма В. І. Подолинський. На поч. 
1838 до-«С. с. в.» приєднався -«Союз 
вільних галичан». У 1840 орг-цію 
розкрила австр. влада. Багато її 
членів було заарештовано і при¬ 
тягнуто до суду. В зв’язку з 
арештами ЧС. с. в.» припинив 
свою діяльність. ф. /. Стеблій. 

СОїЬЗ СПІВАЦЬКИХ І МУЗЙЧ- 
НИХ ТОВАРЙСТВ—муз. громад¬ 
ська організація. Створений 1903 
у Львові з ініціативи першого заг. 
з’їзду т-в <Боянм. У 1907 перейме¬ 
новано на Музичне товариство 
імені М. Лисенка. Союз об’єдну¬ 
вав аматорів музики, композито¬ 
рів, музикознавців, хорових дири¬ 
гентів і муз. педагогів. Серед за¬ 
сновників — композитори А. Вах- 
нянин (перший голова), В. Шухе- 
вич, С. Людкевич. Осн. мета — 
розвиток укр. муз. культури й ос¬ 
віти. в 1903 при союзі було від¬ 
крито серед, муз. школу, того ж 
року її перетворено на Вищий му¬ 
зичний інститут (з 1912 — імені 
М. Лисенка). М. П. Загайкевич. 
«СрЮЗ СПІЛОК» — політ, ор¬ 
ганізація ліберально-буржуазної 
інтелігенції Росії. Оформився в 
травні 1905 в Москві на 1-му з’їзді 
представників 14 професійних за 
формою, політичних за суттю 
спілок (адвокатів, письменників і 
журналістів, лікарів, інженерів і 
техніків, учителів, агрономів і 
статистиків тощо). Гол. метою 
-«С. с.» було скликання Установ¬ 
чих зборів для передання їм пов¬ 
ноти влади в країні. Мав свої 
відділення в ряді міст Рос. імпе¬ 
рії, зокрема на Україні. Нарада 
більшовицьких організацій Півд¬ 
ня Росії (1905) дала оцінку політ, 
платформи -«С. с.» як половинчас¬ 
тої і непослідовної. В кін. 1906 
«С. с.» розпався. 
4СОіЬЗ СПРАВЕДЛЙВИХ» — 
таємна революц. організація нім. 
робітників — політичних емігран¬ 
тів. Засн. 1836—37 в Парижі. Чле¬ 
ни -«С. с.» стояли на позиціях уто¬ 
пічного комунізму. -«С. с.» підтри¬ 
мував тісні зв’язки з франц. та¬ 
ємними т-вами (-«Пори року», яким 
керував Л. О. Бланкі, та ін.). 
У тоавні 1839 <С. с.» брав зшасть 
у бланкістському повстанні, піс¬ 
ля поразки якого був розгромле¬ 
ний, багато його керівників зму¬ 
шені були залишити Францію. 
Центр чС. с.» перемістився до 
Швейцарії, а згодом до Великобри¬ 
танії (в Лондон), де <С. с.» став 
інтернац. орг-цією. Ідейним ке¬ 
рівником -«С. с.» був В. Вейтлінг. 
В серед. 40-х рр. значний вплив на 
членів -«С. с.» мали ідеї нім. дріб- 
нобурж. ^істинного соціалізмум і 
<прудонізмум. На початку 1847 
до -«С. с.» вступили К. Маркс і 
Ф. Енгельс. Під їхнім впливом 
було проведено реорганізацію ч;С. 
с.», і в червні 1847 на його основі 
створено Союз комуністів. 
СОЮЗ ТОВАРЙСТВ ЧЕРВОНО¬ 
ГО ХРЕСТА I ЧЕРВОНОГО ПІВ- 
МГСЯЦЯ СРСР (СТЧХ і чп 
СРСР), Радянський Червоний 
Хрест — всесоюзна громадська ор¬ 
ганізація по сприянню охороні здо¬ 
ров’я, що об’єднує добровільні рес¬ 
публіканські Товариства Червоно¬ 
го Хреста і Товариства Червоного 
ПІВМІСЯЦЯ. Призначенням СТЧХ 
і ЧП СРСР є представництво 
інтересів республіканських т-в 
перед Урядом СРСР, погодження 
їх діяльності в країні та за межа¬ 
ми Рад. держави, розробка пи¬ 
тань, що мають значення для всіх 
товариств — учасників (ІТЧХ і 
ЧП СРСР, взаємна допомога в їх¬ 
ній роботі. Прообразом Товариства 
Червоного Хреста була заснована 
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1854 в Петербурзі Хрестовоздви- 
женська громада сестер-жаліб- 
ниць. У 1867 було створене <Росій¬ 
ське товариство піклування про 
хворих і поранених воїнів», пер¬ 
шою спробою гуманної діяльності 
якої було подання допомоги сол¬ 
датам і населенню під час Крим¬ 
ської війни 1854—56. За ініціа¬ 
тивою М. І. Пирогова 1867 був 
створений Російський Червоний 
Хрест, у відання якого перейшла 
1894 Хрестовоздвиженська грома¬ 
да. Попередником Рад. Червоного 
Хреста були санітарні загони робіт¬ 
ниць фабрик і заводів — Проле¬ 
тарський Червоний Хрест. За Рад. 
влади 20.XI 1918 відбулися перші 
загальні збори Рос. Товариства 
Червоного Хреста, на яких воно 
було реорганізоване у Рад. Черво¬ 
ний Хрест. За повноваженням і 
результатами роботи ці збори мали 
значення Першого установчого з’їз¬ 
ду Рад. Червоного Хреста. До 
1923 виникли Товариства Черво¬ 
ного Хреста в РРФСР, УРСР, 
Вірм. РСР, БРСР, Груз. РСР і 
Товариство Червоного Півмісяця 
в Аз. РСР. На Союзній нараді 
повноважних представників існу¬ 
ючих Товариств 20.x 1923 був 
утворений СТЧХ і ЧП СРСР. Піз¬ 
ніше в СТЧХ і ЧП СРСР ввій¬ 
шли Товариства Червоного Хрес¬ 
та і Товариства Червоного Пів¬ 
місяця ін. союзних республік. 
Раднарком 1.ІХ 1925 затвердив 
Положення про СТЧХ і ЧП 
СРСР. Найвищий орган СТЧХ і 
ЧП СРСР — Всесоюзний з’їзд 
(1-й з’їзд відбувся 10—13.x 1932), 
а в період між з’їздами — Викон¬ 
ком і його Президія. В 1934 СТЧХ 
і ЧП СРСР прийнято до Міжна¬ 
родної федерації Червоного Хрес¬ 
та — Ліги Товариств Червоного 
Хреста, створеної 1919. СТЧХ і 
ЧП СРСР нагороджений орденом 
Леніна (1967). Видає журн. 4Со- 
ветский Красньїй Крест» (з 1951), 
навч. і сан.-освіт, літературу. Про 
осн. напрями діяльності СТЧХ 
і ЧП СРСР див. Червоний Хрест. 
Див. також Товариство Червоного 
Хреста УРСР. Г. С. Сокирко. 
союз ЧЕРВбНИХ ФРОНТО¬ 
ВИКІВ — організація робітничої 
самооборони в Німеччині 1924 — 
33. Створена за ініціативою Ком¬ 
партії Німеччини у відповідь на 
активізацію фашист, воєнізова¬ 
них орг-цій. С. ч. ф. об’єднував 
комуністів, соціал-демократів і 
безпартійних робітників; робітни¬ 
ки віком до 23 років об’єднува¬ 
лися в Червоний фронт молоді. 
Обидві орг-ції 1929 налічували 
понад 200 тис. членів. З лютого 
1925 С. ч. ф. очолював Е. Тельман. 
С. ч. ф. захищав робітн. орг-ції 
від фашист, нападників, організо¬ 
вував демонстрації протесту тру¬ 
дящих проти наступу реакції (в 
Берліні 1926, Лейпцігу 1928та ін.), 
відіграв важливу роль у боротьбі 
за єдиний робітн. фронт. У 1929 
діяльність Союзу було заборонено; 
діяв нелегально до встановлення 
фашист, диктатури (1933). 
4СОК)3^ — чАПОЛЛбН» — 
одна з назв спільної рад.-амер. 
космічної програми ЕПАС. 
4СОК}ЗИ БОРОТЬБЙ ЗА ВЙ- 
ЗВОЛЕННЯ РОБІТНЙЧОГО 
КЛАСУ^ — перші с.-д. організа¬ 
ції в Росії, які діяли у великих 

пром. центрах у 1895—98 до 
Периюго зЧзду РСДРП. Початок 
їм поклав В. І. Ленін, який у лис¬ 
топаді 1895 об’єднав розрізнені 
марксистські гуртки і групи Пе¬ 
тербурга в єдину орг-цію, що діста¬ 
ла назву петербурзького <Союзу 
боротьби за визволення робітни¬ 
чого класу>. В березні 1897 від¬ 
булась нарада с.-д. груп Києва 
за участю представника петер¬ 
бурзького «Союзу боротьби», на 
якій було вирішено прийняти 
для всіх с.-д. організацій країни, 
за прикладом Петербурга, наз¬ 
ву «С. б. за в. р. к.», створити 
в Києві загальнорос. нелегаль¬ 
ну <Рабоную газету> і підготу¬ 
вати проект порядку денного 
І з’їзду партії. Після наради почав 
діяти київський ^Союз боротьби 
за визволення робітничого кла¬ 
су В грудні 1897 марксист¬ 
ські гуртки і групи Катерино¬ 
слава також об’єдналися в катери¬ 
нославський <Союз боротьби за 
визволення робітничого класу >. 
На поч. 1898 на «Союз боротьби» 
було перейменовано московський 
^Робітничий союз>. Ці 4 союзи 
своєю діяльністю справили вели¬ 
кий вплив на розвиток с.-д. руху 
в усій країні. В Іваново-Вознесен¬ 
ську було утворено «Робітничий 
союз», у Миколаєві — «Союз ми¬ 
колаївських робітників^, у Пер¬ 
мі — «Групу боротьби за визво¬ 
лення робітничого класу». Зага¬ 
лом с.-д. групи і гуртки діяли 
більш як у 50 містах. Революц. 
діяльність «Союзів боротьби» та 
ін. с.-д. орг-цій віді^ала вирішаль¬ 
ну роль в ідейній і ОрГ. ПІДГОТОВ¬ 

ЦІ створення марксист, пролет. 
партії в Росії. Саме за ініціа¬ 
тивою та безпосередньою участю 
чотирьох «Союзів боротьби» було 
скликано І з’їзд РСДРП (1898). 
Після з’їзду київ., катериносл. і 
моск. союзи, а згодом і петербур¬ 
зький було реорганізовано в к-ти 
РСДРП. Істор. заслугою «С. б. за 
в. р. к.» є те, що вони почали поєд¬ 
нувати наук, соціалізм з робітн. 
рухом, відкрили новий, пролет. 
етап у рос. революц. русі. В. І. 
Ленін високо оцінив діяльність 
Союзів боротьби, назвавши їх ре¬ 
волюц. орг-ціями, які «з’єднали¬ 
ся і поклали основу ,,Російської 
соціал-демократичної робітничої 
партії"» (Повне зібр. тв., т. 4, 
с. 256). П. М. Шморгун. 
СОЮЗИ ЗЕМСТВ І МІСТ, «Зем- 
гор» — об’єднання керівних орга¬ 
нів Земського союзу і Союзу міст 
всеросійського, створене в липні 
1915 з метою допомоги царському 
урядові в організації постачання 
рос. армії для ведення імперіаліс¬ 
тичної війни 1914—18. Цю допо¬ 
могу «Земгору»>, а також воєнно- 
промислових комітетів царський 
уряд в основному обмежив посеред¬ 
ництвом під час виконання д^ж. 
замовлень. «Земгор»' відав мобілі¬ 
зацією легкої та кустарної пром- 
сті. С. 3. і м. були політ, органа¬ 
ми торг.-пром. буржуазії та обур- 
жуазнених поміщиків. На своєму 
з’їзді (вересень 1915, Москва) 
представники «Земгору» виступи¬ 
ли за введення до складу царського 
уряду бурж. діячів. Після Лютн. 
революції 1917 керівні діячі С. з. 
1 м. увійшли до Тимчасового уря¬ 
ду. Вороже зустріли Велику 

Жовтн. соціалістичну революцію. 
На Україні вони підтримували 
бурж.-націоналістичну Централь¬ 
ну раду. Ліквідовані в січні 1918. 
«СОЮЗМУЛЬТФГЛЬМ» — най¬ 
більша в СРСР студія мульти¬ 
плікаційних фільмів. Організова¬ 
на 1936. Студія випускає мульти¬ 
плікаційні фільми для дітей, по¬ 
літ. памфлети, окремі сюжети для 
кіножурналу «Фитиль» тощо. З 
1953, крім мальованих, створюють¬ 
ся і лялькові фільми. «С.» наго¬ 
роджено премією Ленінського ком¬ 
сомолу (1982). 
СОЮЗНА РАДЯНСЬКА СОЦІА- 
ЛІСТЙЧНА РЕСПУБЛІКА — су¬ 
веренна ^ радянська соціалістична 
держава, яка добровільно об’єд¬ 
налася з ін. рад. республіками в 
Союз Радянських Соціалістичних 
Республік — єдину союзну багато- 
нац. д-ву. Кожна з 15 союзних 
республік має свою територію. 
Конституцію, найвищий орган 
держ. влади — Верховну Раду, 
Уряд — Раду Міністрів, Верхов¬ 
ний Суд, респ. громадянство, держ. 
символи (герб, прапор, гімн) і 
столицю. Правове становище і 
повноваження союзних республік 
закріплено в Конституції СРСР 
і конституціях цих республік. Ві¬ 
данню кожної союзної республі¬ 
ки в особі її найвищих органів 
держ. влади і управління (див., 
зокрема, ст. 72 Конституції 
УРСР) підлягають: прийняття кон¬ 
ституції республіки, внесення до 
неї змін, контроль за її додержан¬ 
ням; респ. законодавство; охорона 
держ. порядку, прав і свобод гро¬ 
мадян; встановлення порядку ор¬ 
ганізації й діяльності респ. і місц. 
органів держ. влади і управління; 
проведення єдиної соціально-екон. 
політики, керівництво економікою 
республіки, забезпечення наук.- 
тех. прогресу й здійснення захо¬ 
дів щодо раціонального викорис¬ 
тання і охорони природних ресур¬ 
сів; розроблення і затвердження 
держ. планів екон. і соціального 
розвитку республіки, розроблення 
1 затвердження бюджету держав¬ 
ного республіки; встановлення по¬ 
рядку користування землею, над¬ 
рами, водами, лісами; охорона 
навколишнього середовигца] ам¬ 
ністія і помилування громадян, 
засуджених судами республіки; 
вирішення ін. питань респ. зна¬ 
чення. С. р. с. р. забезпечує комп¬ 
лексний ексн. і соціальний роз¬ 
виток на своїй території, сприяє 
здійсненню на її території пов¬ 
новажень СРСР, бере участь у 
вирішенні питань, віднесених до 
відання СРСР, у Верховній Ра¬ 
ді СРСР, Президії Верховної Ра¬ 
ди СРСР, Уряді СРСР та ін. 
загальносоюзних органах, прово¬ 
дить у життя рішення найвищих 
органів держ. влади і управ¬ 
ління СРСР. Кожна союзна рес¬ 
публіка, незалежно від кількості 
населення, має 32 депутати в 
Раді Національностей Верховної 
Ради СРСР. До відання союзної 
республіки належить визначен¬ 
ня свого крайового, обл., окруж¬ 
ного і районного поділу і вирішення 
ін. питань адм.-тер. устрою. Тер. 
союзної республіки не може бути 
змінена без її згоди; кордони між 
союзними республіками можна змі¬ 
нювати за взаємною угодою від- 
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повідних республік, яка підлягає 
затвердженню Союзом РСР. За 
кожною союзною республікою збе¬ 
рігається право вільного виходу 
з СРСР. Союзна республіка має 
право вступати у відносини з іно¬ 
земними д-вами, укладати з ними 
договори і обмінюватися диплома¬ 
тичними і консульськими пред¬ 
ставниками, брати участь у діяль¬ 
ності міжнар. орг-цій. Суверенні 
права союзних республік охороня¬ 
ються Союзом РСР. Див. також 
Радянська федерація. Національ¬ 
но-державний устрій СРСР, Укра¬ 
їнська Радянська Соціалістична 
Респ ублгка. В. Є. Бражников. 
СОїЬЗНИЙ РОБІТНЙЧО- 
СЕЛ^НСЬКИЙ ДбГОВГР МІЖ 
РРФСР І УРСР — державно- 
політична угода про військовий і 
господарський союз, укладена уря¬ 
дами Рад. Росії і Рад. України 
28.XIІ 1920 у Москві і затвердже¬ 
на Восьмим Всеросійським з'їздом 
Рад 29.XII 1920 і П'ятим Всеук¬ 
раїнським з'їздом Рад 2.III 1921. 
В договорі, що був новим, даль¬ 
шим кроком до зміцнення дер¬ 
жавної єдності радянських рес¬ 
публік, встановлювалося, що уря¬ 
ди РРФСР і УРСР визнають не¬ 
залежність і суверенність кож¬ 
ної з сторін і укладають його, 
усвідомлюючи необхідність згур¬ 
тувати свої сили з метою оборони 
та в інтересах господарського бу¬ 
дівництва. Для практичного здійс¬ 
нення цих завдань уряди РРФСР 
і УРСР оголошували об'єднани¬ 
ми такі нар. комісаріати: а) військ, 
і морських справ, б) Вищу Раду 
нар. г-ва, в) зовн. торгівлі, 
г) фінансів, д) праці, е) шляхів, 
є) пошти і телеграфу. За догово¬ 
ром об’єднані наркомати входили 
до складу Раднаркому РРФСР 
1 мали в Раднаркомі УРСР своїх 
уповноважених. 5-й Всеукр. з’їзд 
Рад доручив ВУЦВК негайно при¬ 
ступити в погодженні з ВЦВК до 
конкретизації й розвитку тих пунк¬ 
тів договору, які регламентували 
відносини між ВУЦВК і ВЦВК. 
Аналогічні договори було також 
укладено й між РРФСР та ін. 
братніми республіками. Союзні до¬ 
говори були важливим кроком на 
шляху до створення єдиної союз¬ 
ної держави — Союзу РСР. 
Літ.: В. И. Ленин, КПСС о советском 
многонациональном государстве. М., 
1981; История Советской Конституции 
(в документах). 1917 — 1956. М., 1957; 
История государства и права Украин- 
ской ССР. К., 1976. Б. М. Бабій. 
СОЯ (Оіусіпе) — рід трав’янис¬ 
тих рослин родини бобових. Ві¬ 
домо 75 видів, пошир, у тропіках 
Африки, Америки, Азії. В СРСР — 
2 види, в культурі один вид — 
С. щетиниста (О. Ьізрісіа) — 
самозапильна однорічна рослина. 
Стебло прямостояче, опушене, гіл¬ 
лясте, від ЗО—50 см до 2 м зав¬ 
вишки. Листки трійчасті, опуше¬ 
ні. Квітки дрібні, білі або фіоле¬ 
тові, зібрані в китиці. Плід — 
З—6-насінний біб. Походить з 
Пд.-Сх. Азії. С. щетинисту поді¬ 
ляють на 6 підвидів: індійський, 
корейський, китайський, маньч¬ 
журський, напівкультурний і сло¬ 
в’янський. Залежно від сорту та 
умов вирощування насіння С. 
містить 35—45% білків, 18—25% 
олії, 1—2% лецитину, 5—6% зо¬ 
ли, мікроелементи, вітаміни й 

ферменти. С.— важливе джерело 
рослинного білка та олії. Її зер¬ 
но використовують у хлібопекар¬ 
ській, кондитерській, макаронній, 
консервній, маргариновій, м’яс¬ 
ній та ін. галузях пром-сті. Білок 
і олію з С. застосовують для ви¬ 
готовлення пластмас, клею, ліно¬ 
леуму, лаків тощо. На корм тва¬ 
ринам С. використовують у вигля¬ 
ді зеленої маси, сіна, сінажу, си¬ 
лосу, макухи, соломи, полови й 
шроту. С. широко застосовують 
у сумісних посівах з кукурудзою, 
з вівсом, сорго на зелений корм, 
на силос, в зеленому конвейєрі, 
а також у поукісних та після¬ 
жнивних посівах. Як бобова рос¬ 
лина С. нагромаджує азот в грун¬ 
ті. Урожайність зерна С. на Украї¬ 
ні в середньому 15—16 ц/га, в пе¬ 
редових г-вах — 25—ЗО. На Украї¬ 
ні районовані (1983) кращі сорти 
С. на корм і насіння (табл.). 
Літ.: Лещенко А. К. Культура сої на 
Україні. К., 1962; Лещенко А. К. 
Культура сой; происхожденне, рас- 
пространение, основньїе бот^нические 
и биологические особенности. К., 
1978. Ф. П. Юхимчук. 

СПАДКбВЕ ПРАВО — сукуп- 
ність правових норм, які регулю¬ 
ють умови і порядок переходу за 
спадкуванням права особистої 
власності громадян після їхньої 
смерті до інших осіб (спадкоєм¬ 
ців); частина цивільного права. 
С. п. базується на ст. 13 Консти¬ 
туції СРСР (ст. 13 Конституції 
УРСР), за якою особиста влас¬ 
ність громадян і право її спадку¬ 
вання охороняються д-вою. Осн. 
положення С. п. закріплено в 
Основах цивільного законодавст¬ 
ва Союзу РСР і союзних респуб¬ 
лік (ст. 117—121) і в цивільних 
кодексах союзних республік (в 
УРСР — розділ УП ЦивК УРСР). 
С. п. дає громадянинові змогу в 
межах, визначених законом, віль¬ 
но заповідати майно, яке йому на¬ 
лежить. Водночас С. п. захищає 
інтереси членів сім’ї спадкоєм¬ 
ця. В усіх випадках С. п. забез¬ 
печує права непрацездатних спад¬ 
коємців, надаючи їм ряд переваг. 
С. п., зокрема, визначає підстави 
спадкоємства, коло спадкоємців, 
черговість спадкоємців за зако¬ 
ном, спадкоємство за заповітом, 
порядок прийняття спадщини, пе¬ 
рехід спадщини до д-ви, питання 
відповідальності спадкоємця за 
борги спадкодавця, питання охо¬ 
рони спадкового майна. 
СПАДКбВІ ХВОРбБИ — хворо¬ 
би, що зумовлені порушеннями в 
процесах збереження, передачі і 
реалізації генетичної інформації. 
Особливості виникнення і перебі¬ 
гу С. X. стали активно вивчатися 
лише в 20 ст. у зв’язку з успіхами 
в галузі генетики людини, у т. ч. 
генетики медичної. Виникнення 
С. X. зумовлене, як правило, 
спадково закріпленими змінами 
генетичного коду, що звуться му¬ 
таціями (див. Мінливість, Му¬ 
тагенез), які бувають хромосом¬ 
ними (викликають хромосомні хво¬ 
роби) та генними (викликають влас¬ 
не спадкові, або генні, хвороби). 
Дослідження в галузі молекуляр¬ 
ної генетики і біохімії показують, 
що процеси обміну речовин в клі¬ 
тині знаходяться під подвійним 
контролем, з одного боку, це нер¬ 

вова та ендокринна регуляція, 
яка забезпечує погодження про¬ 
цесів обміну з умовами середови¬ 
ща, що оточують клітину, з дру¬ 
гого — складна система генетич¬ 
ного контролю за синтезом фер¬ 
ментних білків (див. Ферменти). 
Відсутність або низька актив¬ 
ність ферментів здебільшого веде 
до виникнення С. X. обміну ре¬ 
човин — т. 3. ензимопатій. ()д- 
ним з найважливіших методів вив¬ 
чення С. X. є клініко-генеалогіч¬ 
ний, який заснований на складан¬ 
ні родовбду хворих (див. Генеало¬ 
гія в генетиці і селекції). Серед 
С. X. найпоширеніші хромосомні 
хвороби, спадкові хвороби, що 
пов’язані з порушеннями обміну 
речовин, спадкові порушення іму¬ 
нітету, С. X. з переважним ура¬ 
женням ендокринної системи та ін. 
Хромосомні хвороби 
характеризуються зміною струк¬ 
тури і числа хромосом. Частота їх 
серед новонароджених становить 
бл. 1%. Грубі аномалії хромосом 
є частою причиною довільних абор¬ 
тів, викиднів і мертвонароджень. 
До хромосомних хвороб належить, 
напр., Дауна хвороба. Спад¬ 
кові порушення іму¬ 
нітету — це, напр., спадково 
зумовлені дефекти синтезу спе¬ 
цифічних білків, що визначають 
імунний захист організму, — т. з. 
імуноглобулінів. Виявляються в 
зниженні опірності організму мік¬ 
робним інфекціям, розвитку сеп¬ 
тичних станів (див. Сепсис), хро¬ 
нічних захворюваннях різних ор¬ 
ганів і систем. Найбільш це вияв¬ 
лено при хворобі ;^утона. Спад¬ 
кові хвороби з пере¬ 
важним порушенням 
функції нирок — це гру¬ 
па захворювань, в розвитку яких 
провідну роль відіграють спадко¬ 
ві фактори, — нефритоподібні за¬ 
хворювання (нефропатії). До цієї 
групи відносять також рахітопо- 
дібні захворювання, напр. фос- 
фал-діабет. Спадкові хво¬ 
роби крові, до них відно¬ 
сяться гемолітична хвороба но¬ 
вонароджених, лейкози, гемофі¬ 
лія, гемоглобінози та ін. Спадкові 
хвороби крові можуть бути пов’я¬ 
зані з патологією лейкоцитів, па¬ 
тологією гемоглобіну. Спадко¬ 
ві хвороби нервової 
системи — хвороби нервово- 
м’язової системи (прогресуюча 
м’язова дистрофія, міотонія та ін.), 
а також ураження мозку. Спад¬ 
кові хвороби з ура¬ 
женням очей — дегенератив¬ 
ні ураження різних структур ока, 
які нерідко супроводяться глухо¬ 
тою. Навіть порівняно невеликий 
перелік С. X. вказує на їх чисель¬ 
ність, різноманітність перебігу і 
різний прогноз. Для раннього і 
ширшого розпізнавання С. х. в 
СРСР створено мережу медико- 
генетичних консультацій. 
СПАДКОВІСТЬ — здатність жи¬ 
вих організмів передавати особи¬ 
нам наступного покоління морфо- 
анатомічні, фізіологічні, біохіміч¬ 
ні особливості своєї організації, 
а також характерні риси станов¬ 
лення цих особливостей у проце¬ 
сі онтогенезу. С. найтісніше по^ 
в’язана з спадковою мінливістю, і 
вони разом забезпечують збере¬ 
ження різноманітності органічного 

СПАДКОВІСТЬ 

Соя щетиниста: 
1 — верхня частина 
квітучої рослини; 
2 — плід: 
3 — насінина. 
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СПАДКОВІСТЬ 
ПЛАСТИДНА 

Спаржа лікарська: 
1 — кореневище з про¬ 
ростаючими пагонами; 
2 — квітуча гілка; 
3 — гілка з плодами. 

Спарові. Зубарик. 

світу на Землі та його еволюцію. 
Встановлення закономірностей 
успадковування окремих ознак 
Г. Менделем і перевідкриття їх 
1900 дало можливість перейти 
від абстрактних концепцій сутнос¬ 
ті С. до її експериментального 
аналізу. З цього часу починається 
бзфхливий розвиток генетики. В 
експериментах з гібридологічного 
аналізу було всебічно обгрунтова¬ 
но принцип дискретної організа¬ 
ції С., суть якого зводиться до 
того, що в С. організму^ виділя¬ 
ються ознаки (якісні або* кількіс¬ 
ні) й властивості, формування яких 
контролюється окремими елемен¬ 
тарними факторами — генами, що 
передаються від покоління до по¬ 
коління відповідно до Менделя за¬ 
конів. В успадковуванні якісних 
ознак (напр., забарвлення, кольо¬ 
ру очей, групи крові та ін.), за 
якими відмінності між особинами 
визначаються одним або кілько¬ 
ма генами, та кількісних (напр., 
маси, плодючості, життєздатності 
тощо), які є наслідком взаємодії 
багатьох генів (див. Полімерія) і 
залежать від умов зовн. середови¬ 
ща, принципової різниці немає. 
Аналіз спадкової основи кількіс¬ 
них ознак проводять за допомогою 
генетико-статистичних методів 
(див. Біометрія), які дають, зо¬ 
крема, можливість оцінити роль 
С. й зовн. умов у формуванні 
відмінностей особин за цими озна¬ 
ками. Дані гібридологічного ана¬ 
лізу й цитології дозволили Т. Мор¬ 
гану та його учням р^озробити 
хромосомну теорію спадковості, 
яка лягла в основу вчення про 
хромосоми як матеріальних но¬ 
сіїв генетичної інформації й да¬ 
ла поштовх до становлення моле¬ 
кулярної генетики. Працями з 
ЦІЄЇ нової галузі генетики були 
виявлені фізико-хім. механізми са- 
мореплікації (див. Реплікація) еле¬ 
ментарних одиниць С.— генів і 
відкриті нові можливості перетво¬ 
рення спадкової структури орга¬ 
нізмів в інтересах людини (див. 
Генетична інженерія). З’ясування 
цитологічної й молекулярної ор¬ 
ганізації генетичного матеріа¬ 
лу показало, що не тільки ста¬ 
теві, а й соматичні клітини ма¬ 
ють всю повноту спадкової інфор¬ 
мації, яка міститься в осн. в хро¬ 
мосомах їх ядер (т. 3. хромосомна, 
або ядерна, С.); що в клітинах різ¬ 
них тканин організму реалізу¬ 
ється лише частина С., яка визна¬ 
чає специфіку їхнього функціо¬ 
нування; шо принципи -«розгортан¬ 
ня» спадкового потенціалу, які 
відбуваються під контролем як 
зовн., так і внутр., насамперед 
гормональних, факторів, принци¬ 
пово однакові як при статевому, 
так і при вегетативному розмно¬ 
женні. При вегетативному розмно¬ 
женні, апоміксисі, партеногене¬ 
зі С. нащадків не відрізняється від 
С. батьківських форм і порушуєть¬ 
ся тільки у випадку виникнення 
мутацій. Ця обставина дала мож¬ 
ливість почати наук, розробку про¬ 
блеми одержання клонів у тварин 
на основі перенесення ядер сома¬ 
тичних клітин у яйцеклітини (з 
попередньо вилученим або вбитим 
ядром) й спонукання їх до даль¬ 
шого розвитку. Розв’язання цієї 
проблеми дозволить .зберегти уні¬ 

кальні генотипи видатних за про¬ 
дуктивними та ін. якостями тварин 
в ряді наступних поколінь. Крім 
ядерної С., розрізняють ще поза- 
ядерну, яка залежить від струк¬ 
тур цитоплазми, що самовідтво- 
рюються (див. Спадковість цито¬ 
плазматична). Спадкова різно¬ 
манітність організмів у популя¬ 
ціях пояснюється великою кількі¬ 
стю різних поєднань батьківських 
генів у генотипі нащадків (див. 
Добір природний). Закономірнос¬ 
ті С. мають велике значення в 
селекції (при виведенні нових сор¬ 
тів рослин і порід тварин), в 
медицині (для зменшення ймовір¬ 
ності виявлення спадкових хвороб] 
див. Генетика медична, Медико- 
генетична консультація) тощо. 
Літ.: Дубинин Н. П., Глембоцкий 
Я. Л. Генетика популяций и селекция. 
М., 1967; Гершензон С. М. Основьі 
современной генетики. К., 1979; Шеп- 
пард Ф. М. Естественньїй отбор и 
наследственность. Пер. с англ. М,, 
1970. ^ В. І. , Євсиков. 
СПАДКОВІСТЬ ПЛАСТЙДНА — 
різновид спадковості цитоплаз¬ 
матичної, пов’язаний з діянням 
позаядерних генів {плазмонів), ло¬ 
калізованих у пластидах. Вперше 
описана К. Корренсом (1908). Ви¬ 
являється найчастіше під час 
успадковування ознаки строкато- 
листості у рослин, яка спостері¬ 
гається у вигляді чергування зеле¬ 
ного і білого забарвлення органів 
і тканин рослини й зумовлена 
наявністю в клітинах зелених 
і безбарвних пластид, що несуть 
позаядерні пластидні гени. Під 
час поділу клітин пластиди роз¬ 
поділяються випадково між дочір¬ 
німи клітинами, потрапляють тіль¬ 
ки в яйцеклітини і майже завжди 
відсутні у пилку, що забезпечує 
передавання ознаки гібридам ви¬ 
ключно по материнській лінії. В 
ряді випадків прояв ознаки при 
С. п. є результатом взаємодії плас- 
тидних і ядерних генів. Детальні¬ 
ше С. п. вивчена у одноклітинної 
водорості хламідомонади, в якої 
вона виявляється під час успадко¬ 
вування таких ознак, як стійкість 
до антибіотиків, здатність до 
фотосинтезу тощо. 

^ В. А. Труханов. 
СПАДКОВІСТЬ ЦИТОПЛАЗМА- 
ТЙЧНА, позаядерна спадковість, 
позахромосомна спадковість — 
спосіо передавання генетичної ін¬ 
формації, локалізованої не в ядер¬ 
них генах, що входять до складу 
хроімосом, а в цитоплазмі та її 
структурних елементах — міто- 
хондріях, пластидах (див. Спад¬ 
ковість пластидна), плазмідах та 
ін. Позаядерні гени {плазмони) 
здатні до розмноження і випадково 
розподіляються по дочірніх клі¬ 
тинах. Вони передаються наступ¬ 
ному поколінню у складі цито¬ 
плазми яйг^еклітини. Тому най¬ 
головніша роль у передаванні по¬ 
заядерних генів належить цито¬ 
плазмі материнського організму, і 
прояв ознаки, що визначається 
позаядерним геном, буде неоднако¬ 
вим у прямому і зворотному схре¬ 
щуваннях (див. Реципрокне схре- 
щування). Прояв ознаки може 
здійснюватись і при взаємодії ядер¬ 
них та цитоплазматичних генів 
(напр., цитоплазматична стериль¬ 
ність пилку у рослин). Іноді до 
С. ц. відносять неменделівське 

успадковування (див. Менделя за¬ 
кони), пов’ язане з наявністю в 
цитоплазмі клітин деяких внутрі- 
пгаьоклітинних паразитів і сим¬ 
біонтів (див. Симбіоз). 

, В. А. Труханов. 
спадкування — перехід май¬ 
на після смерті громадянина 
(спадкодавця), якому це майно 
належало, до однієї або кількох 
осіб (спадкоємців). В СРСР здій¬ 
снюється згідно з нормами спад¬ 
кового права. Закон передбачає 
два порядки С.— за законом і за 
заповітом. С. за законом має 
місце, коли і оскільки воно не 
змінене заповітом. Якщо заповіт 
охоплює лише частину майна по¬ 
мерлого, можливе С. частково за 
законом і частково — за заповітом. 
Майно, що залишилося незапові- 
даним, розподіляється між спадко¬ 
ємцями в порядку і за черговістю, 
визначеними законом (в УРСР — 
ст. 529—533 ЦивК УРСР). 
Якщо у померлого немає спадкоєм¬ 
ців за законом і він не залишив за¬ 
повіту або спадкоємці не прийняли 
спадщини чи позбавлені її, майно 
померлого переходить до д-ви (т. 3. 
виморочне майно). При С. за 
законом до спадкоємців помер¬ 
лого належать особи, зв’язані з 
ним кровними узами, шлюбни¬ 
ми відносинами, усиновленням, 
утриманням. Усиновлені та їхні 
нащадки при С. після смерті уси¬ 
новителя або його родичів прирів¬ 
нюються до дітей усиновителя та 
їхніх нащадків. Встановлено особ¬ 
ливий порядок С. предметів до¬ 
машньої обстановки та вжитку — 
вони переходять за законом до 
спадкоємців, які проживали спіль¬ 
но з спадкодавцем не менше як 
один рік, незалежно від їхньої 
черги 1 спадкової частки. Ст. 119 
Основ цивільного законодавства 
Союзу РСР і союзних республік 
(в УРСР —ст. 535 ЦивК УРСР) 
передбачає, що неповнолітні або 
непрацездатні діти спадкодавця 
(в т. ч. усиновлені), його (її) не¬ 
працездатні дружина (чоловік), 
батьки успадковують, незалежно 
від змісту заповіту, обов'язкову 
частку — не менше як частки 
спадщини, яка належала б кож¬ 
ному з них при С. за законом. 
4СПАДН6Т РОДЮЧОСТІ ГРУН¬ 
ТУ ЗАКдН» — вигаданий бурж. 
економістами ««закон», за яким ні¬ 
бито кожне додаткове вкладення 
праці й капіталу в землю супро¬ 
водиться не відповідною, а чимраз 
меншою кількістю одержуваного 
продукту, а за певною межею вся¬ 
кий додатковий приріст продукції 
стає неможливим. Вперше «С. р. 
г. 3.» сформулював А. Р. Ж. Тюрго 
у 18 ст.; згодом на нього спиралися 
Д. Рікардо при обгрунтуванні тео¬ 
рії диференціальної ренти, Т. 
Мальтус при створенні своєї тео¬ 
рії народонаселення (див. Маль¬ 
тузіанство), Дж. М. Кейнс, Дж. 
Б. Кларк та ін., які вважали його 
універсальним ^законом» спадної 
продуктивності, що діє не лише 
в с. г., а й у пром-сті. За допомо¬ 
гою <С. р. г. 3.» бурж. економісти 
намагаються виправдати погіршен¬ 
ня становища трудящих за капіта¬ 
лізму, зростання земельної ренти, 
пояснити суперечності капіталізму 
не соціально-екон. причинами, що 
гальмують розвиток с. г.. а біол. 
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законами природи. Класики марк- 
сизму-ленінізму показали методо¬ 
логічну неспроможність даного -«за¬ 
кону і теоретично довели, що до¬ 
даткові вкладення капіталу й пра¬ 
ці в землю, як правило, супрово¬ 
дяться розвитком продуктивних 
сил, удосконаленням системи ма¬ 
шин і агротехніки, підвищенням 
урожайності й продуктивності пра¬ 
ці, зростанням ефективності с.-г. 
виробництва. в. О. Сизоненко, 
СПАДЩИНА — майно (в т. ч. 
гроші, цінні папери), а також су¬ 
купність майнових прав і обов’яз¬ 
ків, які належать громадянинові 
й після його смерті переходять до 
спадкоємців. За рад. правом до 
складу С. входить особиста влас¬ 
ність громадян (предмети обста¬ 
новки і вжитку, комфорту і під¬ 
собного домашнього г-ва, житловий 
будинок, трудові заощадження 
тощо), а також вимоги, що ви¬ 
пливають із зобов’язань (напр., 
право вимагати сплати боргу), 
майнові та окремі немайнові права 
і обов’язки автора (винахідника). 
Див. також Спадкування. 
СПАЗМ (грец. аяаарбс;, від аяаш 
— тягну) — мимовільне тривале 
і сильне корчове скорочення пев¬ 
них груп м’язів — поперечносму¬ 
гастих (скелетних, напр., при па¬ 
ралічах) і гладеньких — судинної 
стінки (напр., при стенокардігХ 
бронхів (при астмі бронхіальнійХ 
стравоходу {кардіоспазм)^ кишеч¬ 
ника та ін. Звичайно С. супрово¬ 
диться болем, порушенням жив¬ 
лення та функцій різних органів 
(С. судин мозку, серця тощо). 
С. м’язів внутр. органів (напр., 
кишечника, сечоводів) спричинює 
напад коліки. 
СПАЗМОЛІТИЧНІ засоби (від 
спазм і грец. Хохіхбе — той, що 
розслаблює) — різні за хімічною 
будовою лікарські препарати, які 
викликають розслаблення гладень¬ 
ких м’язів внутр. органів (брон¬ 
хів, кишечника, сечоводів, проток 
залоз) і кровоносних судин. За 
механізмом дії С. з. поділяють на 
нейротропні {адреналін» 
ефедрин та ін.), розслабляючий 
ефект яких є результатом збу¬ 
дження симпатичних нервів, імі- 
о т р о п н і {папаверин, но-пша, 
еуфілін та ін.), які безпосередньо 
впливають на гладенькі м’язи. 
Найбільш виявлений спазмолітич¬ 
ний ефект при комбінованому вжи¬ 
ванні нейротропних і міотропних 
С. 3. Застосовують С. з. для ліку¬ 
вання гіпертонії, холециститу, 
бронхіальної астми, спазмів судин 
головного мозку, ниркової коліки 
тощо. Н. 1. Нікітіна. 
СПАЗМОФІЛІЯ {віл спазм і грец. 
фйіа — схильність) — дитяче за¬ 
хворювання, спричинюване пору¬ 
шенням нервово-м’язової збудли¬ 
вості. Виникає внаслідок розладів 
кальцієво-фосфорного обміну (па¬ 
діння вмісту кальцію у крові), 
що пов’язане з недостатністю віта¬ 
міну В (див. Рахіт) і змінами 
функції паращитовидних залоз. 
Проявом С. є напади судорог. 
Спостерігається в осн. у дітей ві¬ 
ком до 2 років. Розрізняють при¬ 
ховану форму С. (поява у дитини 
тривожного сну, моторної неспо- 
кійливості, ЛЯКЛИВОСТІ, тахікар¬ 
дії» посиленої пітливості тощо) 
і явну С. (ларингоспазм — утруд¬ 

нення дихання, іноді зупинка ди¬ 
хання тощо). Лі кування: про¬ 
тисудорожні засоби, терапія рахі¬ 
ту, введення великих доз кальцію. 
СПАЙНІСТЬ мінералів — 
здатність кристалів мінералів 
розколюватися при мех. дробленні 
в певних напрямах з утворенням 
дзеркальних поверхонь. Пов’я¬ 
зана з особливостями внутр. будови 
кристалів і зумовлюється силами 
зчеплення в кристалічних грат¬ 
ках. Розрізняють цілком доскона¬ 
лу — кристали легко розщеплю¬ 
ються на тоненькі пластинки (слю¬ 
да, хлорит); досконалу — утво¬ 
рюються рівні поверхні, злом мож¬ 
ливий лише по площинах спайності 
(кальцит, галеніт); середню — на 
уламках кристала є площини спай¬ 
ності і площини злому (польові 
шпати); недосконалу С. м.— злом 
уламків кристала нерів'ний, пло¬ 
щин спайності не видно (апатит, 
каситерит). У деяких мінералів 
(кварц, корунд) спайності прак¬ 
тично немає. С. м. є однією з важ¬ 
ливих діагностичних ознак. 

. Г. М. Агафонова. 
СПАЛЛАНЦАні (Зраііапгапі) 
Ладзаро (12.1 1729, Скандіано, 
пров. Модена — 11.11 1799, Па- 
вія) — італ. природодослідник. 
Закінчив ун-т в Болоньї. Профе¬ 
сор ун-тів в Реджіо (з 1755), Моде- 
ні (з 17вЗ), Павії (з 1769). Відомий 
працями з біології. Вперше експе¬ 
риментально довів неможливість 
самодовільного зародження мікро¬ 
скопічних організмів; здійснив 
штучне запліднення у земноводних 
і ссавців. Вивчав також регенера¬ 
цію у земноводних, кровообіг, 
дихання, травлення та ін. 
С ПАНДА Р^Н Сурен Спандаро- 
вич [парт, псевд. — Тимофій; 
3(15).ХІІ 1882, Тбілісі —11(24). 
IX 1916, Красноярськ] — профе¬ 
сіональний революціонер, вірм. 
літ. критик, публіцист. Член Ко¬ 
муністичної партії з 1901. Виклю¬ 
чений з Моск. ун-ту за революц. 
діяльність. На VI (Празькій) все- 
рос. конференції РСДРП обраний 
членом ЦК і рос. бюро ЦК РСДРП; 
виконував ряд доручень В. І. Ле¬ 
ніна. За революційну діяльність 
1913 засуджений на довічне посе¬ 
лення в Сибіру. Друкуватися по¬ 
чав 1906 у закавказ. більшови¬ 
цьких газетах вірм. і рос. мовами 

<«Кайц> (чіскра)», 40рер> (««Дні»), 
-«Нор Хоск» (-«Нове слово»), -«Гу¬ 
док», -«Бакинский рабочий», в цент¬ 
ральних органах компартії -«Звез- 
да», -«Социал-демократ» та ін. Ви¬ 
кривав ворогів Комуністичної пар¬ 
тії і робітн. руху, зробив великий 
внесок у розвиток марксистської 
естетичної думки, в літ.-критич¬ 
них і театрознавчих статтях ви¬ 
ступав проти занепадницької л-ри 
й реакц. теорії -«мистецтво для 
мистецтва», послідовно відстоював 
ленінський принцип партійності й 
народності л-ри. В 1911 у зв’язку 
з 50-річчям з дня смерті Т. Шев¬ 
ченка в газ. -«Листок-копейка» 
надрукував -«Замітки», в яких 
називав його великим народним 
поетом. 
Те.: Укр. перекл.— Замітки. В 
кн.: Світова велич Шевченка, т. 1. 
К., 1964; Рос. перек л.— Статьи, 
письма и документи. М., 1958. 
Літ.: Воскерчян А. Сурен Спанда- 
рян — публицист, критик. Ереван, 
1979. С. Г. Амірян. 

СПАРЖА (Азрага^из) — рід рос¬ 
лин родини лілійних. Багаторіч¬ 
ні "шави, напівчагарники і ліани. 
Стебло розгалужене, до 150—200 
см заввишки. Листки редуковані 
до лусок, в пазухах яких дуже ви¬ 
дозмінені гілочки {кладодіг). Квіт¬ 
ки дрібні, здебільшого роздільно¬ 
статеві. Плід — ягода. Бл. 300 
видів, пошир, в Зх. Європі, Серед¬ 
земномор’ї, на Балканах. В СРСР 
бл. ЗО видів. В Рад. Союзі, в т. ч. 
на Україні, культивують переваж¬ 
но С. лікарську (А. оШсіпаІіз уаг. 
аіиііз). В їжу використовують етіо- 
льовані (див. Етіоляція) соковиті 
підземні пагони, які містять 2% 
білка, 2,4% вуглеводів (крім кліт¬ 
ковини), вітаміни А, В,, Вз, С. 
Споживають С. вареною або кон¬ 
сервованою. Урожай С. на З—4 
рік становить 8—15 ц/га, на 6—8 
рік — 50—60 ц/га, надалі урожай 
поступово знижується. На Україні 
пошир, сорт С. Аржентельська. 
Підвид С.— аспарагус куль¬ 
тивують як декоративно-листяну 
рослину. С. дикоросла, холодок 
лікарський, спаржа, або заячий 
холодок (А. оігісіпаИз), зустрі¬ 
чається як бур’ян на Україні, 
Кавказі, в Сибіру. Коріння і мо¬ 
лоді пагони використовують у ме¬ 
дицині. П. М. Білецький. 
С ПАРОВІ (Зрагісіае) — родина 
кісткових риб ряду окунеподіб- 
них. Тіло (довж. від 10 см до 
1,5 м) видовжене чи округле, 
досить високе, сплющене з боків. 
Спинний плавець один, передні 
промені колючі. Рот має вигляд 
щілини, злегка висувний. Зуби чис¬ 
ленні, в залежності від характеру 
живлення (хижаки, планктоноїд- 
ні) різні за формою. С. властивий 
гермафродитизм. С.— морські, 
прибережні риби, інколи заходять 
в гирла річок. Поширені переважно 
в тропічних та субтропічних, рід¬ 
ше в помірних широтах Світового 
ок. В родині — понад ЗО родів; в 
СРСР — 8 родів, що об’єднують 9 
видів, у т. ч. в УРСР — 5 видів 
з 5 родами, з яких у Чорному м. 
трапляються морський карась» 
зубан, зубарик (Рипіаххо) та ін. 

А. Я. Щербуха. 
СПАРТА — давньогрец. поліс у 
Лаконіці (Пелопоннес). Виникла 
в 9 ст. до н. е., можливо внаслідок 
злиття громад дорійців і ахейців. 
Завоювавши у 8—6 ст. до н. е. 
пд. частину Пелопоннесу, С. пере¬ 
творилася на велику д-ву. За ле¬ 
гендою, держ. лад у С. був встанов¬ 
лений Лікурга законами (9—8 ст. 
до н. е.). Спартіати володіли рів¬ 
ними ділянками держ. землі з при¬ 
кріпленими до них {лотами, самі 
займалися гол. чин. військ, спра¬ 
вою. Ремесла і торгівля перебували 
в руках періеків. С. була класич¬ 
ним зразком полісу з олігархічним 
держ. ладом; держ. справи вирі¬ 
шували община спартіатів, а також 
герусія, потім колегія ефорів. Су¬ 
перництво С. з Стародавніми Афі¬ 
нами призвело до Пелопоннесь¬ 
кої війни 431—;-404 до н. е., після 
перемоги в якій С. встановила ге¬ 
гемонію над усією Грецією. Прово¬ 
дила політику втручання у внутр. 
життя ірец. полісів і насадження в 
них олігархічного режиму. В 4—З 
ст. до н. е. в С. відбувався процес 
розвитку товарно-грошових від¬ 
носин, шо призвів до збільшення 

СПАРТА 

С. С. Спандарян. 
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Спартак на коні. Фраг¬ 
мент фрески, виявле¬ 
ної в Помпеях 1927. 

Спаса на Берестові 
церква в Києві. 
11-12 ст. 

Спаса на Берестові 
церква в Києві. 
Портрет П. С. Могили. 
Фреска. 1640—43. 

майнової нерівності спартіатів і 
загострення класової боротьби в 
країні. Скориставшись з цього, 
ін. поліси (особливо Афіни і Фі- 
ви) почали боротьбу проти С. 
Після поразки у війні з Фінами під 
Левктрами С. перетворилася на 
другорядну д-ву. Спроби царів 
Агіса іу і Клеомена ///відновити 
могутність С. закінчилися невда¬ 
чею. В 146 до н. е. С. підпала під 
владу Риму. На місці старод. 
С.— сучасне грец. місто Спарта. 

М. Д. Мелащенко. 
СПАРТАК (Зрагіасиз; р. н. невід. 
— п. 71 до н. е.) — вождь повстан¬ 
ня рабів 73 (або 74) — 71 до н. е. 
в Стародавньому Римі (див. 
Спартака повстання). Уродже¬ 
нець Фракії, С. під час війни 
римлян з фракійцями 80 до н. е. 
потрапив у полон до римлян і був 
проданий у рабство. Його поміс¬ 
тили до школи гладіаторів у м. 
Капуї. Разом з ін. гладіаторами 
(бл. 70 чол.) втік на Везувій, де 
сформував загін (10 тис. чол.) з 
рабів-утікачів і вільних орендарів. 
Організував армію повстанців за 
рим. зразком. Загинув у бою про¬ 
ти рим. війська на кордоні Апулії 
і Луканії. Образ С. виведено у 
багатьох літ. творах (трагедія Со- 
рена чСпартак», 1760; істор. ро¬ 
ман Р. Джованьйолі -«Спартак»), 
балеті -«Спартак» А. Хачатуряна. 
4СПАРТАК» — підпільна комсо¬ 
мольська орг-ція, що діяла в с. 
Красногірці Голованівського р-ну 
Кіровогр. обл. з листопада 1942 
по грудень 1943. Налічувала 35 
чол., з них 22 комсомольці. Діяль¬ 
ність комсомольсько-молодіжного 
підпілля Красногірки і сусідніх 
сіл Манжурки, Капітанки і Свір- 
невого очолила комуніст, кол. голо¬ 
ва колгоспу -«Шлях до соціалізму» 
М. І. Мала. Під її керівництвом та 
з участю командира Червоної Ар¬ 
мії лейтенанта П. О. Граматчико- 
ва, який потрапив в оточення, а зго¬ 
дом став нач. штабу партизан, за¬ 
гону -«Південний», ПІДПІЛЛЯ офор¬ 
милось організаційно. Секретарем 
підпільної комсомольської орг-ції 
обрали Л. Ю. Римар, командиром 
бойової групи — комсомольця 
М. С. Громового. Молодь Крас¬ 
ногірки саботувала заходи окупан¬ 
тів, виводила з ладу с.-г. техніку 
та реманент, переховувала пора¬ 
нених рад. воїнів, збирала на полі 
бою зброю, боєприпаси. Підпіль¬ 
ники здійснили 11 бойових опера¬ 
цій, понад 20 диверсійних актів, 
врятували від вивезення в раб¬ 
ство до Німеччини понад 350 чол., 
писали і розповсюджували лис¬ 
тівки, забезпечували партизан хар¬ 
чами. Гітлерівцям удалося розкри¬ 
ти орг-цію, вони жорстоко розпра¬ 
вилися з підпіллям: 17 юних пат¬ 
ріотів після катувань було роз¬ 
стріляно. В 1975 за мужність і 
відвагу, виявлені в боротьбі про¬ 
ти ворога, 24 учасники орг-ції 
нагороджені орденом Вітчизняної 
війни, решта — медаллю -«Парти¬ 
занові Великої Вітчизняної вій¬ 
ни» 1-го ступеня. В 1978 у Красно¬ 
гірці відкрито меморіальний музей 
-«Спартак». в. Л. Калиниченко. 
^СПАРТАК» — журнал, центр, 
орган Комуністичної спілки мо¬ 
лоді Західної України (КСМЗУ). 
Журнал видавали з листопада 1926 
до травня 1928 в Берліні і неле¬ 

гально розповсюджували на тер. 
Зх. України, 1933 друкували на 
ротаторі у Львові. В 1933 ЦК 
КСМЗУ видавав у Львові анало¬ 
гічний журнал польс. мовою. Жур¬ 
нал виховував трудящу молодь 
Зх. України в комуністичному ду¬ 
сі, вміщував матеріали про моло¬ 
діжний комуністичний рух в СРСР 
та на Рад. Україні, закликав до 
участі в революц. боротьбі. 
4СПАРТАК» — всесоюзне спорт, 
т-во профспілок, що об’єднує пра¬ 
цівників держ. торгівлі, цивільної 
авіації, автотранспорту, культури, 
охорони здоров’я тощо. Веде по¬ 
чаток від фізкультурних гуртків, 
що виникли при артілях промко¬ 
операції 1925—26; як всесоюзне 
спорт, т-во промкооперації ство¬ 
рене 1935. В 1960 реорганізоване 
в добровільне спорт, т-во профспі¬ 
лок. У -«С.» культивується 50 видів 
спорту (1982). В УРСР-«С.» об’єд¬ 
нує понад 2 млн. фізкультурників. 
Найкраща укр. команда -«С.» — 
жіноча гандбольна (14-разовий чем¬ 
піон СРСР, володарка Кубка єв- 
роп. чемпіонів — 1970—75, 1977— 
80). -«С.» нагороджено орденом 
Леніна, 1937. 
спартакА повстання — по- 

встання рабів 73 (або 74) — 71 
до н. е. в Стародавньому Римі, 
одне з найзначніших повстань пе¬ 
ріоду античності. Почалося вте¬ 
чею рабів, яких навчали в щколі 
гладіаторів у м. Капуї, на гору 
Везувій. На чолі повстанців став 
Спартак. Повстання швидко пе¬ 
рекинулося з Кампанії у пд. об¬ 
ласті Італії. Спартак повів пов¬ 
станців (бл. 70 тис. чол.) в Апулію 
і Луканію. В 72 до н. е. рим. 
сенат направив проти армії Спар¬ 
така дві армії на чолі з консулами. 
Одній армії вдалося знищити у 
Пн. Апулії загін повстанців на 
чолі з Кріксом. Скориставшись з 
роз’єднаності рим. армій, Спар¬ 
так розгромив їх. Армія Спартака 
пройшла по узбережжю Адріатич- 
ного м. всю Італію, у битві біля 
м. Мутіна розбила війська рим. 
проконсула Кассія, потім повер¬ 
нула на Пд. Її переслідувала армія 
Красса. Спартак прагнув перепра¬ 
вити свою армію в Сіцілію, проте 
це не вдалося здійснити. Армія 
повстанців виявилася відрізаною 
на Пд. Італії. З труднощами про¬ 
рвавши укріплення римлян, вона 
рушила до м. Бурундізія, розра¬ 
ховуючи переправитися до Греції. 
В 71 до н. е. на кордоні Апулії і 
Луканії армія Спартака (ач. 60 
тис. чол.) була розбита армією 
Красса. Спартак загинув у бою. 
Бл. 6 тис. повстанців римляни 
розіп’яли уздовж шляху з Рима в 
Капую. С. п. прискорило встанов¬ 
лення в Римі імперської форми 
влади з метою збереження рабо¬ 
власницького ладу. 
Літ.: Мишулин А. В. Спартаковское 
восстание. М., 1936. 

«СПАРТАКА СОіЬЗ» («ЗраЛакиз- 
Ьипсі») — революц. орг-ція лівих 
соціал-демократів Німеччини, що 
існувала в період Листопадової 
революції 1918. Ств. 11.XI 1918 в 
Берліні на нараді керівників про¬ 
пагандистської групи -«Спартак», 
що виникла в С.-д. партії Німеч¬ 
чини внаслідок об’єднання части¬ 
ни її лівих елементів навколо засн. 
1915 журн. -«Інтернаціонал» в од¬ 

нойменну групу. Поряд з нелегаль¬ 
ними листівками група видавала 
^Політичні листи» за підписом 
-«Спартак» і 1916 прийняла цю 
назву. З утворенням 1917 Неза¬ 
лежної с.-д. партії Німеччини 
(НСДПН) ввійшла до її складу. 
З 9.XI 1918 видавала газ. «Роте 
фане>. 11.XI 1918 групу було пе¬ 
ретворено на орг-цію з власним 
ЦК, проте вона залишилась у 
складі НСДПН. Засновниками і 
керівниками «С. с.» були К. Ліб- 
кнехт, Р. Люксембург, Ф. Ме- 
рінг, К. Цєткін, В. Пік, Я. Тиш¬ 
ка та ін. «Союз» стояв на інтерна¬ 
ціоналіст. позиціях, виступав про¬ 
ти імперіалістичної війни, за про¬ 
довження і поглиблення револю¬ 
ції, очоловав революц. виступи 
нім. пролетаріату. Спартаківці про¬ 
водили агіт. роботу серед австро- 
нім. окупаційних військ і кол. 
військовополонених на Україні. 
24. IV 1918 в Москві було створено 
нім. комуністичну групу, що вхо¬ 
дила до Центральної Федерації 
іноземних груп РКЩб). При ЦК 
КП(б)У також існувала нім. ко¬ 
муністична група. Вона брала 
участь у виданні газ. «Дг Вельт- 
коммуне>. 
Групи спартаківців було створено 
в Харкові, Києві, Одесі, Катерино¬ 
славі, Миколаєві. Багато спар¬ 
таківців боролися в складі інтер- 
нац. загонів за Рад. владу на 
Україні. Загальнонім. конферен¬ 
ція «С. с.» і ліворадикалів, що 
відкрилася 29.XII 1918 в Берліні, 
наступного дня перетворилася на 
Установчий з’їзд Комуністичної 
партії Німеччини. 
Літ.: Ленін В. І. Членам групи «Спар¬ 
так». Повне зібрання творів, т. 50; 
Кулінич І. М., Кошик М. М. Револю¬ 
ційна діяльність німецької комуніс¬ 
тичної групи «Спартак» на Україні 
(1918-1919 рр.). К., 1959; Кривогуз 
И. М. «Спартак» и образование Ком- 
мунистической партии Германии. М., 
1962. 
спартакіада — масові комп¬ 
лексні спорт, змагання. Вперше 
відбулися в 20-х рр. 20 ст. в ряді 
країн Європи. Названі на честь 
Спартака. Перші С. в СРСР від¬ 
булися 1923, зокрема І Всеукра¬ 
їнська С. проводилась у Харко¬ 
ві. В 1928 проведено всесоюзну 
С. в Москві. З 30-х рр. проводять¬ 
ся всесоюзні С. профспілок і фіз- 
культурно-спорт. т-ва <Динамоь, 
з 50-х рр.— С. народів СРСР, 
ДТСААФ СРСР, всесоюзні С. 
школярів, міжнар. С. дружніх 
армій соціалістичних країн і кра¬ 
їн, що розвиваються, та ін. 
спартанське виховання 
— 1) Держ. система освіти й ви¬ 
ховання, що склалася в 8—4 ст. 
до н. е. в Спарті. Здійснювалось 
у держ. виховних закладах, де 
юнаків з 7 до 20 років навчали 
військ, справи, привчали перено¬ 
сити несприятливі умови, вихову¬ 
вали з них дисциплінованих, силь¬ 
них, сміливих воїнів-рабовласни- 
ків. Освіта обмежувалась читан¬ 
ням і письмом, умінням коротко 
й зрозуміло висловлюватись, ес¬ 
тетичне виховання — заучуванням 
віршів і грою на муз. інструменті. 
З 18 до 20 років проводилася прак¬ 
тична військ, підготовка. С. в. 
передбачало і всебічне фіз. вихо¬ 
вання дівчат у сім’ї. 
2) Переносно — суворе вихо- 
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вання, що привчає до витрива¬ 
лості, подолання труднощів. 
СПАРТіАТИ (грец. 2лартіахаі)— 
повноправні громадяни Спарти. 
СПАРТОКГДИ (грец. 2лархохі- 
баї) — династія правителів Бос- 
порськоі держави. Була при вла¬ 
ді з 438 (або 437) до 107 до н. е. 
Засновник династії — Спарток І 
(правив 438—433 до н. е.), який, 
можливо, був вихідцем з середови¬ 
ща еллінізованої верхівки місц. 
племен. З діяльністю С. (особли¬ 
во Левкона І, Перісада І) пов’яза¬ 
ний найбільший розквіт Боспору 
в 4 ст. до н. е. В офіц. написах того 
часу С. називають себе архонтами 
Боспору та Феодосії і басилевса- 
ми (царями) місц. племен. С. бу¬ 
ли одними з гол. постачальників 
хліба в Стародавні Афіни, за що 
не раз діставали подяку й почесні 
нагороди від Афінської д-ви. Ос¬ 
таннього правителя з династії С. 
Перісада V, який передав владу 
цареві Понту Мітрідатові VI 
Євпатору, було вбито під час 
Савмака повстання. 
СПАСА НА БЕРЕСТОВІ ц£РК- 
ВА в Києві — пам’ятка архітек¬ 
тури 11—12 ст. Знаходиться на 
тер. Києво-Печерської лаври. Впер¬ 
ше згадується у літописі 1072. 
В 1157 в ній поховано великого 
київського князя Юрія Долгору- 
кого. Зруйнована за навали орд 
Батия. В 1640—43 на замовлен¬ 
ня П. С. Могили її реставрова¬ 
но в стилі укр. барокко і розписа¬ 
но грец. майстрами. Серед розпи¬ 
сів 17 ст.— портрет П. С. Могили. 
Церква стала хрещатою, п’ятибан- 
ною. В 1813—14 за проектом арх. 
А. І. Меленського до неї прибудо¬ 
вано дзвіницю в стилі класицизму. 
В такому вигляді збереглась до 
наших днів. Значну художню цін¬ 
ність мають різьблені і карбовані 
прикраси престолу, виконані 
Ф. М. Коробкою. В 1909—14 арх. 
П. П. Покришкін провів архіт.- 
археол. дослідження фундамен¬ 
тів церкви. Вони дають уявлення 
про її первісний вигляд: тринефна 
шестистовпна однобанна споруда 
з пд., зх. і пн. притворами. Збе¬ 
реглася характерна для давньо- 
рус. буд. техніки кін. 11 — поч. 
12 ст. кладка стін на товстому ша¬ 
рі цементованого розчину з утоп¬ 
леними рядами цегли. В 70-х рр. 
20 ст. виявлено фресковий живо¬ 
пис 11—12 ст. Іл. див. також на 
окремому аркуші до ст. Київська 
Русь, т. 5, с. 128—129. 
СПАСОВСЬКИИ (5ра50\\5кі) Вла- 
дислав (28.XII 1877, Якубовщиз- 
на, Білорусія — 5.VII 1941, Вар¬ 
шава) — польс. філософ і педагог, 
один з основоположників польс. 
марксистської педагогіки. Навчав¬ 
ся в ун-тах Варшави, Франції 
і Швейцарії. З 1908 викладав у 
варшав. навч. закладах. За про¬ 
грес. педагогічну і громад, діяль¬ 
ність, активну участь у профспіл¬ 
ковому учительському русі пере¬ 
слідувався владою бурж. Поль¬ 
щі, 1930 змушений був залишити 
роботу. В 1941, переслідуваний гес¬ 
тапо, покінчив життя самогубст¬ 
вом. Осн. дослідження присвятив 
питанням школи, марксистської 
теорії виховання, методиці само¬ 
виховання й підготовки вчителів. 
Гол. теор. праця С.— -«Визволен¬ 
ня людини у світлі філософії. 

соціології праці і виховання осо¬ 
бистості» (1933). 
СПАСОКУКбЦЬКИИ Сергій Іва¬ 
нович [29.V (10.VI) 1870, Костро¬ 
ма — 17.XI 1943, Москва] — рад. 
хірург, акад. АН СРСР (з 1942). 
Закінчив Моск. ун-т (1893). З 1898 
— зав. хірургіч. відділенням Смо¬ 
ленської земської лікарні, з 1909 
— Саратовської міськ. лікарні. 
З 1912 завідував хірургіч. кліні¬ 
кою мед. ф-ту Саратовського ун-ту; 
з 1926 — кафедрою хірургії 2-го 
Моск. мед. ін-ту ім. М. І. Пиро¬ 
гова. Осн. праці присвячені шлун¬ 
ково-кишковій і легеневій хірур¬ 
гії, проблемам переливання кро¬ 
ві. С. запропонував оригінальний 
спосіб обробки рук хірурга перед 
операцією, методи лікування хво¬ 
рих з травматич. і операційним шо¬ 
ком, введення в тонку кишку по¬ 
живної суміші через зонд для 
профілактики операційного шоі^ 
при раку і виразковій хворобі 
шлунка, вивчив питання про хі¬ 
рургіч. лікування хворих на акти¬ 
номікоз легень тошо. Створив шко¬ 
лу хірургів. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, орденом Трудового 
Червоного Прапора. Держ. премія 
СРСР, 1942. 
Те.: Трудьі, т. 1—2. М., 1948. 
сп Асо-преображЄнський 
МОНАСТЙР у Новгороді-Сівер- 
ському — ансамбль пам’яток укр. 
архітектури 17—18 ст. Засн. в 11 
ст. (можливо, на поч. 12 ст.). На 
тер. монастиря знайдено залишки 
храму кін. 12 — поч. 13 ст. (був 
трьохапсидним, чотиристовпним, з 
трьома великими критими ганка¬ 
ми). Фасади споруди було прикра¬ 
шено профільованими пілястрами. 
Сучас. ансамбль монастиря оточе¬ 
ний кам. стінами з надбрамною 
баштою-дзвіницею (1670—99). На 
території монастиря — Петропав- 
лівська церква з трапезною (17 ст.), 
будинок бурси (1657—67) з від¬ 
критою аркадою на 2 яруси і кор¬ 
пусами келій (17 ст.), корпус на¬ 
стоятеля (17 ст.), Іллінська церк¬ 
ва (1785—95), Спасо-Преображен- 
ський собор на місці собору 12— 
13 ст., 1791—96, за проектом 
арх. Дж. Кваренгі у стилі класи¬ 
цизму та ін. 1л. див. також до 
статей Кваренгі, т. 5, с. 83; 
Новгород-Сіверський, т. 7, с. 400. 
СПАСЬК-ДАЛЬНІЙ (до 1930 — 
Спаськ) — місто крайового підпо¬ 
рядкування Приморського краю 
РРФСР, центр Спаського р-ну. 
Залізнична станція. 55 тис. ж. 
(1982). Під час визволення При¬ 
мор’я від білогвардійців та інтер¬ 
вентів у районі Спаська в жовтні 
1922 було здійснено Спаську опе¬ 
рацію, в ході якої Нар.-революц. 
армія Далекосхідної республіки 
оволоділа Спаським укріпленим 
районом і відкрила собі шлях у 
Пд. Примор’я. З 1926 Спаськ — 
місто. Підприємства пром-сті буд. 
матеріалів (цементні, залізобетон¬ 
них конструкцій, цегельний, сан,- 
тех. арматури та мінеральної ва¬ 
ти з-ди, комбінат азбоцем. виро¬ 
бів). Серед ін. підприємств — 
тракторо- та авторемонтні, овоче¬ 
вих і фруктових консервів з-ди, 
виробниче швейне об’єднання, ф-ка 
повстяного взуття. Індустр. техні¬ 
кум, мед. і пед. училища. 
СПАСЬКИИ Борис Васильович 
(н. ЗО.І 1937, Ленінград) — рад. 

шахіст, гросмейстер СРСР та між- 
нар. гросмейстер (з 1953). Чемпіон 
світу (1969—72, після перемоги над 
Т. Петрсгяном), чемпіон СРСР 
(1962, 1973). Переможець багатьох 
міжнар. турнірів. Нагороджений 
орденом -«Знак Пошани», медаля¬ 
ми. 
СПАСЬКИЙ Василь Лукич [1831, 
м. Щигри, тепер Курської обл.— 
17 (ЗО).І 1884, Харків] — укр. пе¬ 
дагог, осв. діяч, статистик. У 1857 
закінчив істор.-філол. ф-т Харків, 
ун-ту. Викладав історію й гео¬ 
графію в навч. закладах Харкова. 
Брав участь в орг-ції й діяльності 
першої в місті чоловічої недільної 
школи (1860), 1-го з’їзду вчите¬ 
лів нар. шкіл губернії (1860); 
був членом ^Харківського това¬ 
риства грамотності^у статистич¬ 
ного к-ту. За інструкцією С. 25.111 
1873 у Харкові проведено одно¬ 
денний перепис населення. Праці: 
-«Про викладання географії в гім¬ 
назіях» (1863), -«Про стан шкільної 
справи в Харківській губернії» 
(1868), -«Характеристика Харкова 
шодо грамотності й освіти» (1875) 
та ін. ^ Л. П. Юрченко. 
СПАСЬКИЙ Михайло Фед^о- 
вич (1809, Захарково Орлов. туб.— 
28.1 1859, Москва) — рос. метео¬ 
ролог і фізик. У 1836 закінчив 
Головний пед. ін-т у Петербурзі. 
З 1848 — професор кафедри фізи¬ 
ки і фіз. географії, з 1853 — декан 
фіз.-матем. ф-ту Моск. ун-ту. 
В праці -«Про клімат Москви» 
(1847) дав визначення поняття 
«клімат», сформулював завдання 
кліматології, розробив статистич¬ 
ні прийоми обробки кліматичних 
даних тощо. С. висунув ідею ви¬ 
значального впливу атм. цирку¬ 
ляції на формування клімату. 
СПАСЬКИЙ СОБбР у Черніго¬ 
ві — пам’ятка архітектури Київ¬ 
ської Русі. Буд-во розпочато бл. 
1036 за князя Мстислава Володи¬ 
мировича Хороброго (тут його 
й поховано) в центрі черніг. ди¬ 
тинця. Побудовано собор з ка¬ 
меню та цегли технікою мішаної 
кладки. Собор тринефний у пла¬ 
ні, з нартексом з зх. боку та баш¬ 
тою зі сходами на хори. Бокові 
аркади в серед, частині храму спи¬ 
раються на мармурові колони. 
Фасади собору оздоблюють про¬ 
фільовані пілястри, ніші та пояси 
меандрового орнаменту. Первісно 
собор було прикрашено фреско¬ 
вим розписом, підлога — мозаї¬ 
кою. У 18 ст. була надбудована 
пн. і збудована (на місці хрещаль- 
ні, 12 ст.) пд. вежі. Іконостас 
1798, за проектом архітектора І. 
Ягиигіна. 
СПАФАРІЙ Микола Гаврилович 
(Мілеску Ніколає Спетарул; 1636, 
Мілешти, тепер СРР — 1708) — 
молд. держ. діяч і вчений. З молд. 
бояр. Здобув освіту в Слов’яно- 
греко-латинській академії у м. 
Яссах, у Стамбулі та Падуї (Іта¬ 
лія). У 1653—71 перебував на 
держ. службі в молд. і валаських 
господарів. Був прихильником по¬ 
літ. зближення Молдавії з Росією. 
З 1671 жив у Росії, служив пере¬ 
кладачем у Посольському при- 
казі. В 1675—78 очолював рос. 
посольство в Пекін. Учасник азов¬ 
ського походу Петра І 1695 (див. 
Азовські походи 1695—96). Ав¬ 
тор ряду праць істор. і богослов- 

СПАФАРІЙ 

С. І. Спасокукоцький. 

Спасо-Преображенсь- 
кий монастир у Новго- 
роді-Сіверському. Пет- 
ропавлівська церква. 
17 ст. 

Спаський собор у Чер-^ 
нігові. 11 ст. Реконст* 
рукція. 
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<СПЕИС ШАТТЛ> 

ського характеру, перших у Росії 
описів Китаю. 
Літ.: Урсул Д. Т. Николай Гаври¬ 
лович Милеску Спафарий. М., 1980. 
4СПЕИС ШАТТЛ> (англ. Зрасе 
ЗЬиЬЬІе— космічний човник) — офі¬ 
ційна назва програми <Шаттл>. 
СПЕКТР (від лат. 5ресі:гит — 
уява, образ) коливань — сукуп¬ 
ність простих гармонічних коли¬ 
вань, на які може бути розкладе¬ 
ний складний коливальний рух. 
Математично цей рух можна пода¬ 
ти у вигляді періодичної або не¬ 
періодичної функції. С. знаходять 
розкладанням цієї функції у Фу- 
р’є ряд (для періодичного руху) 
чи інтеграл Фур’є (для неперіо¬ 
дичного руху); його також визна¬ 
чають за допомогою аналізаторів 
спектрів частот, спектральних 
приладів та ін. приладів. С. харак¬ 
теризують кількістю обертонів і 
величиною їхніх амплітуд. С. 
коливань буває лінійчатим або 
суцільним. Лінійчатий С. міс¬ 
тить набір гармонічних коливань, 
що їхні частоти відрізняються на 
певну величину, суцільний С.— 
гармонічні коливання з найрізно¬ 
манітнішими частотами. Залеж¬ 
но від природи коливань розріз¬ 
няють С. електромагнітних коли¬ 
вань, спектри акустичні, спект¬ 
ри оптичні. Дослідження С. ле¬ 
жать в основі спектрального ана¬ 
лізу. 
спектральний аналіз — 
фізичний метод дослідження хі¬ 
мічного складу речовини, що грун¬ 
тується на вивченні її спектрів. 
Залежно від характеру спектрів 
розрізняють: емісійний С. а., 
який здійснюють за спектрами ви¬ 
промінювання збуджених атомів, 
іонів і молекул речовини; а б - 
сорбційний С. а., викону¬ 
ваний за їхніми спектрами погли¬ 
нання електромагн. випроміню¬ 
вань; С. а. за спектрами комбіна¬ 
ційного розсіяння світла, люмі¬ 
несценції, флуоресценції, рент¬ 
генівського проміння тощо. Залеж¬ 
но від об'єктів дослідження роз- 

Спектральні класи зір 

Клас Характеристика спектрів 
Темпера¬ 
тура, К Типові зорі 

О Лінії іонізованих гелію та 
інших елементів 

25—ЗО тис. С Корми, 
/. Оріона, 
^ Персея, 
к Це фея 

В Інтенсивні лінії нейтрально¬ 
го гелію, іонізованих кисню 
та азоту, лінії водню, іоні¬ 
зованого кальцію, магнію 

15—25 тис. є Оріона, Опі¬ 
ка, V Персея. 
V Оріона 

А Лінії водню, іонізованого і 
нейтрального кальцію та ін. 

11 тис Сіріус, Вега 
V Близнят 

Р Лінії водню, дуже інтенсив¬ 
ні лінії іонізованого каль¬ 
цію, помітні лінії інших ме¬ 
талів 

7500 б Близнят. 
Проціон, 
ос Персея, 
ос Корми 

а • Інтенсивні лінії багатьох 
металів 

еооо Сонце, Капе¬ 
ла, 3 Пд. Гід¬ 
ри 

к ♦♦ Лінії іонізованого кальцію, 
помітні смуги поглинання 
окису титану 

5000 Арктур, Пол- 
лукс, Альде- 
баран 

м Молекулярні смуги погли¬ 
нання 

2—3 тис. Бетельгейзе. 
Антарес, 
о Кита 

• у спектрах зір класу С (К — N) є інтенсивні смуги сполук 
вуглецю. 
••У спектрах зір класу 5 є помітні смуги цирконію 

різняють атомний С. а., що 
визначає елементний склад речови¬ 
ни за спектрами атомними, і м о - 
лекулярний С. а., яким дос¬ 
ліджують її молекулярний склад 
за спектрами молекулярними. 
С. а. поділяють на я к і с н и й і 
кількісний. Якісний грун¬ 
тується на тому, що кожний еле¬ 
мент в газоподібному стані одно¬ 
значно визначається певним спект¬ 
ром. Кількісний атомний С. а.грун¬ 
тується на емпіричній залежності 
інтенсивності І спектральної лі¬ 
нії від концентрації С елемента 
в пробі: / = аС^у де а і 6 — сталі 
величини, що залежать від умов 
проведення аналізу та обраної 
спектральної лінії. В основі кіль¬ 
кісного абсорбційного мол. С. а. ле¬ 
жить Бугера — Ламберта — Бера 
закон, в основі аналізу за спект¬ 
рами флуоресценції — порівнян¬ 
ня світіння розчину досліджу¬ 
ваної речовини з світінням ряду 
еталонних розчинів і т. п. За за¬ 
собами реєстрації спектрів, що 
здійснюються відповідними спект¬ 
ральними приладами, С. а. поді¬ 
ляють на візуальний, фотогра¬ 
фічний і фотоелектричний. С. а. 
визначається високою чутливістю. 
Так, його абс. чутливість стано¬ 
вить 10~®—г, а відносна — 
10“®—10~®% від заг. ваги проби. 
За допомогою С. а. було відкрито 
елементи гелій, галій, самарій, 
цезій тощо, причому гелій вперше 
виявлено на Сонці. Основи С. а. 
заклали (1859—61) Г. Р. Кірхгоф 
і Р. Бунзен. Застосовують його 
в металургії, приладобудуванні, 
геології, хім. пром-сті тощо. 
Літ.: Зайдель А. Н. Основи спек 
трального анализа. М., 1965. 

^ О. М. Борбат. 
спектральні класи зір — 
класи зір, встановлені за характе¬ 
ристиками їхніх спектрів оптич¬ 
них. У більшості зір на фоні не¬ 
перервного спектра видно темні 
лінії поглинання або яскраві емі¬ 
сійні спектральні лінії. Відмін¬ 
ності в спектрах зір пов’язані з 
фіз. умовами їхніх атмосфер, в 
основному т-ри і тиску (які визна¬ 
чають ступінь іонізації атомів). 
Вид спектра залежить також від 
наявності магн. і міжатомних 
електр. полів, відмінностей у хім. 
складі, обертанні зір тощо. Між 
С. к. 3. і їхніми абс. зоряними ве¬ 
личинами існує залежність, яка 
зображається Герцшпрунга — Рес- 
селла діаграмою. 
Початкова, гарвардська система 

'С. к. 3. (табл.) була температур¬ 
ною класифікацією і позначалась 
буквеною послідовністю: 

/5 
О—В—А—Р — О—К—М. 

\С(К - N) 

С. к. 3. розбито на десяткові під¬ 
класи: ВО, В1, В2, ..., В9, АО, ... 
(спектральний клас Сонця — 02\ 
причому кожний наступний клас 
чи його підклас наз. пізнішим від¬ 
носно попередніх. В основу сучас. 
системи С. к. 3. покладено гар¬ 
вардську систему з урахуванням 
поділу зір за класами світності: 
І — надгіганти, II — яскраві гі¬ 
ганти, III — гіганти, IV — суб- 
гіганти, V — карлики (гол. послі¬ 
довність), VI — субкарлики, VII 
— білі карлики. 

Літ.: Курс астрофизики и звездной 
астрономии, т. 1. М., 1973; Физика 
космоса. Маленькая знциклопедия. 
М., 1976; Аллен К. У. Астрофизиче- 
ские величиньї. Пер. с англ. М., 1977. 

Ю. С. Романов. 

спектральні лінії — вузькі 
ДІЛЯНКИ спектра оптичного, кож¬ 
ну з яких можна характеризувати 
визначеною довжиною хвилі (часто¬ 
тою) та інтенсивністю проміння. 
Кожна С. л. відповідає певному 
квантовому переходу між дис¬ 
кретними рівнями енергії. С. л. 
не є строго монохроматичною і 
характеризується шириною, яка 
пов’язана із скінченною шириною 
енерг. рівнів, їхньою будовою, 
Доплера ефектом, недоліками спе¬ 
ктральних приладів тощо. 
спектральні прйлади — 
прилади для розкладання світла 
оптичного діапазону в спектр за 
довжинами хвиль. Поділяються на 
три головні типи: оптичні світло¬ 
фільтри, С. п. з просторовим роз¬ 
кладанням світла за довжинами 
хвиль, Фур’є-спектрометри. Ви¬ 
ділення із заг. спектра окремих 
спектральних ділянок оптичними 
світлофільтрами грунтується на 
поглинанні світла (абсорбційні 
фільтри), інтерференції світла 
(інтерференційні фільтри), роз¬ 
сіянні світла (дисперсійні фільт¬ 
ри). В С. п. другого типу світлу 
з різними довжинами хвиль нада¬ 
ють різних напрямів поширення 
т. 3. диспергуючі елементи (напр., 
призми оптичні, дифракційні 
гратки, інтерферометри). У Фу- 
р’є-спектрометрах, якими вимірю¬ 
ють залежність інтенсивності світ¬ 
ла від різниці ходу інтерферуючих 
променів, розкладання світла в 
спектр здійснюється при Фур’є- 
аналізі досліджуваної величини. 
Залежно від засобу реєстрації 
спектра С. п. поділяють на: спект¬ 
роскопи, за допомогою яких спо¬ 
стереження провадять візуально; 
спектрографи, шо реєструють спек¬ 
три на фотографічних платівках 
і плівках; спектрофотометри, в 
яких застосовують фото- і термо- 
електр. приймачі {термопари, тер¬ 
мобатареї тощо). До осн. характе¬ 
ристик С. п. належать світлосила 
(див. Світлосила об’єктива); дис¬ 
персійна область (див. Дисперсія 
світла), що визначається областю 
спектра, вільною від перекриття із 
спектрами ін. дифракційних і ін¬ 
терференційних порядків (див. Ди¬ 
фракція), кутова і лінійна дис¬ 
персії (кутова і лінійна віддаль 
між двома хвилями, довжини яких 
відрізняються на 1 А); роздільна 
здатність. 
Літ.: Шишловский А. А. Приклад¬ 
ная физическая оптика. М., 1961; 
Нагибина И. М., Прокофьев В. К. 
Спектральньїе приборьі и техника 
спектроскопии. Л., 1967; Горбань І. С. 
Оптика. К.. 1979. 

І. С. Г орбань. 

спектральні СЄРІЇ — сукуп- 
ності спектральних ліній у спект¬ 
рах атомних, що підпорядкову¬ 
ються певним закономірностям. 
Лінії даної С. с. виникають при 
квантових переходах, дозволених 
добору правилами з різних почат¬ 
кових верх, рівнів е^ргії атома 
на один і той самий кінцевий ниж¬ 
ній рівень (в спектрах випроміню¬ 
вання) і в зворотному напрямі 
(в спектрах поглинання). Загальна 
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формула для серій атома водню 
і воднеподібних атомів має вигляд: 

у = т\іп1—\1п}\ 

де V — Хвильове число, К — Рід- 
берш стала, п,, — головне кванто¬ 
ве число кінцевого енерг. стану, 
Пі — головне квантове число в 
конкретному переході. Якщо = 
= 3. Пі = 2, з, 4, матимемо 
лінії серії Лаймана (вона лежить 
у далекій ультрафіолетовій ді¬ 
лянці спектра електромагнітних 
хвиль); при = 2 і = З, 4, 
5, ...— лінії серії Бальмера (вона 
міститься у видимій і ближній 
ультрафіолетовій ділянках спект¬ 
ра); при щ = З, Пі = 4, 5, 6, ...— 
лінії першої інфрачервоної серії 
Пашена і т. п. Лінії в окремій 
С. с. збігаються тісніше одна до 
одної в міру наближення до її 
високочастотної межі (мал., 1).У 
спектрах лужних металів з’явля¬ 
ються серії: головна, різка, ди¬ 
фузна, фундаментальна і т. п. 
Лінії головної серії пов’язані з 
енерг. переходами оптичного еле¬ 
ктрона з Р-термів (див. Терми 
спектральні) на нижній 5-терм, 
різкої — з 5-термів на нижній Р- 
терм, дифузної — з ^ на Р, фун¬ 
даментальної —з Р на ^ (мал., 2). 
С. с. спостерігаються також і в 
спектрах простих молекул, в яких 
вони пов’язані з коливними і обер¬ 
товими рухами молекул і характе¬ 
ризуються своїми закономірностя¬ 
ми. Природу С. с. з’ясував (1913) 
Н. Бор. 
Літ.: Фриш С. 3. Оптические спек- 
трьі атомов. М.. 1963; Кондиленко 
И. И. [та ін.]. Введение в атомную 
спектроскопию. К., 1976. 

^ О. М. Борбат. спектри АКУСТИЧНІ — су- 
купність гармонічних коливань 
(чистих тонів), на які можна роз¬ 
класти складний звук. Практичне 
значення має спектр амплітуд 
(сукупність амплітуд складових 
звуку), який визначає тембр зву¬ 
ка. Спектри амплітуд голосних 
звуків, звуків муз. інструментів 
є лінійчастими, а спектри амплі¬ 
туд приголосних звуків, шумів — 
суцільними (див. Спектр коли¬ 
вань). 
спЄктри Атомні — спектри 
оптичні, що утворюються при 
поглинанні світла або його ви¬ 
промінюванні вільними або сла¬ 
бо пов’язаними атомами. Скла¬ 
даються з окремих спектральних 
ліній, які об’єднуються в спект¬ 
ральні серії. С. а. зумовлені кван¬ 
товими переходами між дискрет¬ 
ними рівнями енергії атома Е, 
і Е;,, що дозволені добору правила¬ 
ми. Частота випромінювання 
визначається за формулою у,* = 
= {Еі — Е^) Ь, де й — Планка 
стала. Завдяки розщепленню рів¬ 
нів енергії (див., напр., Зеємана 
явище, Штарка явище) в С. а. 
спостерігаються тонка структура 
спектральних ліній, яка зумовлена 
спіновими та орбітальними момен¬ 
тами еліектронів (див. Мульти- 
плетність. Спін), і надтонка 
структура, що пояснюється магн. 
моментами ядер. Тонка структура 
досліджується методами спект¬ 
рального аналізу, надтонка — ме¬ 
тодами радіоспектроскопії. 
спектри КРИСТАЛІВ — час¬ 
тотна залежність інтенсивності 

поглинання, випромінювання, від¬ 
биття і комбінаційного розсіяння 
електромагнітних хвиль криста¬ 
лами. їх класифікують залежно 
від станів, квантовими перехо¬ 
дами між якими вони зумовлені. 
Згідно з такою класифікацією 
розрізняють коливні С. к., спект¬ 
ри внутрішньозонних і міжзонних 
переходів, екситонні спектри (див. 
Екситон), а також С. к., що зумов¬ 
лені наявністю доміщок і дефектів 
в кристалах. Коливні С. к. пояс¬ 
нюються поглинанням світла оп¬ 
тичними фононами, вони спосте¬ 
рігаються в інфрачервоній ділянці 
спектра електромагн. хвиль. Спект¬ 
ри внутрішньозонних переходів 
зумовлені поглинанням світла при 
переходах електронів між станами 
однієї зони енергетичної. Спектри 
міжзонних переходів пояснюються 
переходами електронів між стана¬ 
ми різних енерг. зон кристала. 
Екситонне поглинання спричиню¬ 
ється збудженням екситонів під 
діянням світла. С. к. спостері¬ 
гаються за допомогою спектраль¬ 
них приладів. Дослідження їх 
дає важливу інформацію про рівні 
енергії в кристалах і взаємодію 
носіїв електр. заряду з фононами 
і дефектами кристалів. Див. також 
Спектри оптичні. 
Літ. див. до ст. Спектри оптичні. 

^ Й. Сугаков. 
СПЄкТРИ лінійчасті — спе- 
ктри оптичні, що складаються з 
вузьких просторово розподілених 
спектральних ліній. Спостеріга¬ 
ються в оптичних спектрах віль¬ 
них атомів і в спектрах домішко- 
вих атомів у кристалах (див. Де¬ 
фекти в кристалах) із слабкою 
електрон-фононною взаємодією. 
Див. також Спектральні серії. 
СПЄКТРИ МАГНГТНІ — залеж- 
ність комплексних магнітних пара¬ 
метрів матеріалів (магнітної про¬ 
никності, індукції тощо) від час¬ 
тоти змінного зовнішнього електро¬ 
магнітного поля. Спостерігаються 
в широкому діапазоні частот елект¬ 
ромагн. коливань. Розрізняють ре¬ 
лаксаційні і резонансні С. м. Релак¬ 
саційні С. м. зумовлені, зокрема, 
релаксацією меж доменів, резонан¬ 
сні — природним феромагн. ре¬ 
зонансом. Дослідження С. м. 
сприяє з’ясуванню внутр. динамі¬ 
ки процесів намагнічування мате¬ 
ріалів. Найкраще вивчено С. м. 
парамагнетиків, феромагнетиків, 
феритів. 
спЄктри молекулярні — 
спектри оптичні вільних або сла¬ 
бо пов’язаних молекул. Визнача¬ 
ються положенням рівнів енергії 
молекули та імовірностями її кван¬ 
тових переходів з одного стану в 
інший під діянням світла. Класи¬ 
фікують С. м. за енерг. рівнями 
молекули, які поділяють на елект¬ 
ронні (що відповідають енергії 
руху електронів), коливальні (які 
характеризуються енергією коли¬ 
вання ядер відносно центра мас) 
і обертальні (що пояснюються обер¬ 
товим рухом молекули як ціло¬ 
го). Частота фотона со, що ви- 
промінений (або поглинутий) 
при оптичних переходах, пов’я¬ 
зана із зміною енергії електрон¬ 
ного (ЛЕел), коливного (ЛЕкол) та 
обертового (АЕоб) рухів молеку¬ 
ли: Ьо) = ДЕел + Д^’кол + Ді^об» 
де її — Планка стала. Оскільки 

^ел » ^кол » £’об, електронні, КО- 
ливальні й обертальні С. м. 
лежать в різних ділянках спект¬ 
ра електромагнітних хвиль. Як¬ 
що при переході під діянням 
світла ,ДЕел 5^ 0, спостерігаються 
електронні С. м. Вони розташо¬ 
вані в видимій і ультрафіолетовій 
ділянках спектра і є спектра¬ 
ми смугастими. При ДЕел = 0» 
Д^кол 5^ 0 в інфрачервоній ді¬ 
лянці спектра спостерігаються 
смугасті коливні С. м. Якщо 
ДЕел = 0, ДЕкол = 0, а ДЕоб 
^ 0, в далекій інфрачервоній ді¬ 
лянці спектра і спектрах комбіна¬ 
ційного розсіяння спостерігають¬ 
ся обертальні С. м. у вигляді 
спектральних ліній. Досліджу¬ 
ються спектральними приладами 
і застосовуються в спектральному 
аналізі. 
Літ.: Ельяшевич М. А. Атомная 
и молекулярная спектроскопия. М., 
1962; Ландсберг Г. С. Оптика. М., 
1976. В. Й. Сугаков. спектри ОПТЙЧНІ — частот¬ 
на залежність інтенсивностей ви¬ 
промінювання світла, його по¬ 
глинання, відбиття та комбінацій¬ 
ного розсіяння (див. Комбінацій¬ 
не розсіяння світла) речовинами. 
С. о. розміщені в широкій об¬ 
ласті довжин хвиль (вГ*д 2 • 10* А 
до 2А). С. о. в інфрачервоній 
області зумовлені поглинанням 
світла молекулами, що супрово¬ 
диться збудженням їхніх колив¬ 
них та обертових рухів (див. 
Спектри молекулярні), коливан¬ 
нями кристалічної гратки і віль¬ 
них носіїв заряду в кристалах 
(див. Спектри кристалів). У ви¬ 
димій та ультрафіолетовій облас¬ 
тях С. о. визначаються збуджен¬ 
ням при поглинанні світла елект¬ 
ронних станів атомів (див. Спект¬ 
ри атомні) і молекул кристалів. 
Видимий спектр складається з без¬ 
лічі кольорів, кожному з яких 
відповідає коливання певної час¬ 
тоти. Розрізняють здебільшого 7 
кольорів: фіолетовий, синій, бла¬ 
китний, зелений, жовтий, оран¬ 
жевий, червоний; перехід між ни¬ 
ми є неперервним (іл. див. на окр. 
аркуші, с. 304—305). Вид С. о. 
залежить від структури рівнів 
енергії досліджуваної системи й 
імовірності квантових переходів 
між ними. Розрізняють спектри 
лінійчасті, спектри смугасті та 
спектри суцільні. С. о. досліджу¬ 
ють за допомогою спектральних 
приладів. Дослідження С. о. ши¬ 
роко застосовують при визначен¬ 
ні фізичних властивостей речовин 
(див. також Спектральний ана¬ 
ліз, Спектроскопія, Спектрофо¬ 
тометрія). 
Літ.: Фриш С. 3. Оптические спект¬ 
ри атомов. М.— Л., 1963; Ландсберг 
Г. С. Оптика. М., 1976. 

, ^В. Й. Сугаков. 
СПЕКТРИ СМУГАСТІ—спектрі/ 
оптичні, що являють собою окремі 
смуги, які складаються з близько 
розташованих спектральних лі¬ 
ній. С. с. утворюються внаслідок 
одночасної зміни електронного, 
коливального та обертового станів 
молекул (див. Спектри молеку¬ 
лярні). Кожна смуга належить 
до певного електронно-коливаль¬ 
ного переходу молекули, а кожна 
лінія смуги відповідає зміні її 
обертового руху. Спостерігаються 
в молекулярних кристалах. 
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СПЕКТРОМЕТРІЯ 

О. о. Спендіаров. 

Е. Спепсер. 

Г. Н. Сперанський. 

О. Д. Сперанський. 

СПЕКТРОМЕТРГЯ (від спектр і 
грец. дєхрєсо — вимірюю) в о п - 
т и ц і — розділ спектроскопи, 
присвячений вимірюванню залеж¬ 
ності інтенсивності світлових по¬ 
токів від довжини хвилі світла. 
Для вивчення цієї залежності в 
С. застосовують метод порівняння 
інтенсивності світлового потоку 
до його взаємодії з досліджуваним 
матеріалом і після неї. Ці вимі¬ 
рювання виконуються за допомо¬ 
гою спектрометрів-монохроматорів 
(див. Монохроматор в оптиці, 
Спектральні прилади). 

, С. В. Шевель. 
СПЕКТРОСКОПІЯ (від спектр 
І Грец. аиояєсо — розглядаю) 
оптична — розділ фізики, в яко¬ 
му вивчають спектри оптичні 
речовини. За діапазоном довжин 
електромагнітних хвиль оптичну 
С. поділяють на інфрачервону С., 
С. видимого й ультрафіолетового 
випромінювання та гамма-спектро¬ 
скопію (див. Ядерна спектроско¬ 
пія). Методами С. вимірюють дов¬ 
жини хвиль у спектрах погли¬ 
нання (абсорбційна С.) і випромі¬ 
нювання (емісійна С.) речовин, 
досліджують інтенсивності спект¬ 
ральних ліній або розподіл інтен¬ 
сивностей у неперервних спектрах 
{спектрометрія). За допомогою 
оптичних приладів з високою роз¬ 
дільною здатністю вивчають 
контури і надтонку структуру 
спектральних ліній. Ці методи 
грунтуються на заломленні світла, 
інтерференції світла, дифракції 
світла і т. п. З появою лазерів 
виникла лазерна С., експеримен¬ 
тальні можливості якої пов’язані 
з високою інтенсивністю, когерент¬ 
ністю (див. Когерентність хвиль) 
і монохроматичністю світла (див. 
Монохроматичне світло) лазера. 
Методи спектроскопії розрізняють 
також за об’єктами досліджень. 
В атомній спектроскопії визна¬ 
чають рівні енергії та потенціа¬ 
ли іонізації атомів речовини. В 
С. кристалів досліджують їхні 
зони енергетичні, домішкові рів¬ 
ні та ін. В молекулярній С. вста¬ 
новлюють моменти інерції моле¬ 
кул, енергії дисоціації тощо. Най¬ 
поширенішою сферою застосуван¬ 
ня (І. є спектральний аналіз, 
що дає можливість виявляти наяв¬ 
ність різних елементів хімічних 
у досліджуваних об’єктах. Ме¬ 
тодами С. з успіхом користують¬ 
ся в астрофізиці, де спектри ви¬ 
промінювання космічних об’єктів 
є єдиними джерелами даних про 
властивості цих об’єктів. Досяг¬ 
нення С. відіграли вирішальну 
роль у створенні квантової шха- 
ніки, атомної фізики, які, в свою 
чергу, стали теоретичною базою 
сучасної С. Основоположником 
С. є 1. Ньютон, який вперше 
розклав (1666) у спектр сонячне 
світло. Див. також Радіоспект¬ 
роскопія. 
Літ.: Ельяшевич М. А. Атомная и 
молекулярная спектроскопия. М., 
1962; Зайдель А. Н., Островская Г. В., 
Островский Ю. И. Техника и практика 
спектроскопии. М., 1976: Летохов 
В. С. Проблеми лазерной спектроско¬ 
пии. «Успехи физических наук>, 
1976, т. 118. в. 2; Нелинейная спектро 
скопия. М., 1979; Брандмюллер И.. 
Мозер Г. Введение в спектроскопию 
комбинационного рассеяния света. 
Пер. с нем. М., 1964. 

С. Г. Шевель. 

СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ (від 
спектр і фотометрія) — розділ 
оптики, що грунтується на вимі¬ 
рюванні інтенсивності спектрів оп¬ 
тичних', галузь вимірювальної 
техніки, що об’єднує спектромет¬ 
рію, фотометрію і метрологію. 
С. досліджує залежність інтен¬ 
сивності відбиття світла, роз¬ 
сіяння світла і поглинання світла 
від довжини хвилі, а також роз¬ 
робляє методи і прилади для кіль¬ 
кісного вимірювання спектраль¬ 
них коефіцієнтів відбиття, по¬ 
глинання, випромінювання та ін. 
спектральних характеристик різ¬ 
них середовищ. В С. ці величини 
вимірюються спектрофотометрами 
— приладами, в яких поєднуються 
монохроматор і фотометр. Див. 
також Спектральні прилади. 
СПЕКУЛЯТЙВНЕ (від лат. зре- 
сиіаііуиз — умоглядний) — тип 
теоретичного знання, яке виводить¬ 
ся поза досвідом на підставі лише 
чистого мислення шляхом умо¬ 
глядного осягнення граничних 
основ науки і культури; один із 
способів обгрунтування й побудо¬ 
ви філос. систем ідеалізму. Уяв¬ 
лення про філософію як С. знан¬ 
ня виникли ще в античності. Типо¬ 
вими спекулятивними системами 
були середньовічна схоластика, 
раціоналістична філософія нім. 
ідеалістів (Й. Г. Фіхте, Ф. В. 
ІПеллінг, Г. В. Ф. Гегель), інтуї¬ 
тивізм А. Бергсона, феноменоло¬ 
гія Е. Гуссерля тощо. Спекуля¬ 
тивна філософія відриває філос. 
пізнання від соціального буття та 
розвитку науки і культури. Діа¬ 
лектичний матеріалізм розкриває 
зв’язок наукової філософії з прак¬ 
тикою, вважаючи найвищою фор¬ 
мою теор. знання діалектику. 
СПЕКУЛЯЦІЯ (від лат. зресиїа- 
Ііо — споглядання) — за рад. кри¬ 
мінальним правом скуповування 
та перепродаж товарів або інших 
предметів з метою наживи; один 
з небезпечних господарських зло¬ 
чинів, що посягає на нормальну 
діяльність рад. торгівлі, на інте¬ 
реси покупців. Предметом С. мо¬ 
жуть бути будь-які товари масо¬ 
вого (одяг, взуття, харчові про¬ 
дукти тощо) 1 немасового спо¬ 
живання (антикварні вироби та 
ін.), речі, вилучені з обороту 
(напр., наркотичні речовини), а 
також ін. предмети (театр, квитки, 
путівки в санаторії тощо). Кримі¬ 
нальна відповідальність за С. на¬ 
стає з 16 років. В УРСР (ст. 
154 КК УРСР) С. карається по¬ 
збавленням волі на строк до 2 ро¬ 
ків; С., вчинювана у вигляді про¬ 
мислу або у великих розмірах, або 
особливо небезпечним рецидивіс¬ 
том, —позбавленням волі на строк 
до 6 років з конфіскацією майна і 
з висланням на строк до З років або 
без такого. С. валютними цінно¬ 
стями або цінними паперами 
тягне за собою відповідальність за 
порушення правил про валютні 
операції. 
СПЕЛЕОЛОГІЯ (від грец. олц- 
Хаіог — печера і Хбуо^ — вчен¬ 
ня) — наука, що займається комп¬ 
лексним вивченням печер. Дослі¬ 
джує їхнє походження, морфоло¬ 
гію, геогр. поширення, мікроклі¬ 
мат, гідрологію, органічний світ 
і використання людиною. Вивчає 
також залишки матеріальної куль¬ 

тури в печерах. С. тісно пов’язана 
3 геологією, географією, зоологією, 
ботанікою, палеонтологією, архео¬ 
логією, історією і користується 
методами цих наук. Перші писемні 
згадки про карстові (див. Карст) 
печери належать до античних ча¬ 
сів (про печери Динарського на¬ 
гір’я у Посідонія, Плінія Старшо¬ 
го, про печери Криму в Овідія та 
ін.). Як наука С. почала форму¬ 
ватися з 2-ї пол. 19 ст. (праці 
франц. дослідника Е. А. Мартеля, 
австр. вчених А. Шмідля, Ф. Крау- 
са, А. Грунда і В. Кнебеля). Ре¬ 
зультати спелеологічних дослі¬ 
джень враховують у буд-ві, при по¬ 
шуках корисних копалин, палео- 
геогр. (див. Палеогеографія) ре¬ 
конструкціях, а також у медицині 
(спелеотерапія). В СРСР питання 
С. рюзрооляють ін-ти карстознав- 
ства і спелеології у Пермі та Уфі, 
Спелеологічний стаціонар у м. Кун- 
гурі та ін.; на Україні — Мінераль¬ 
них ресурсів інститут. Значна 
роль у вивченні печер належить 
спелеологам-спортсменам. З 1979 
СРСР є членом Міжнародного спе- 
леологічного союзу. 
Літ.: Максимович Г. А. Основи кар- 
стоведения, т. 1—2. Пермь, 1963— 
69; Гвоздецкий Н. А. Проблеми 
изучения карета и практика. М., 1972; 
Дублянский В. Н., Ломаев А. А. Кар- 
стовьіе пещери Украиньї. К., 1980; 
Гвоздецкий Н. А. Карст. М., 1981. 

Б. М. Іванов. 
СПЕЛЕОФАУНА (від іюец. ояп- 
Хаіоу — печера і фауна) — 
див. Печерна фауна. 
спендіАров Олександр Опа- 
насович [справж. прізв.— Спендіа- 
рян; 20.x (1.ХІ) 1871, Каховка, 
тепер місто Херсон, обл.— 7.У 
1928, Єреван] — вірм. рад. компо¬ 
зитор, диригент, педагог^ громад¬ 
ський діяч, нар. арт. Вірм. РСР 
(з 1926). В 1895 закінчив Моск. 
ун-т; композицію вивчав у М. Кле- 
новського в Москві (1892—94) та 
М. Римського-Корсакова в Петер¬ 
бурзі (1896—1900). До 1924 жив 
у Криму (Сімферополь, Ялта, 
Феодосія; вів диригентську і муз.- 
гоомад. діяльність), пізніше у 
Єревані (брав участь у роботі 
Ін-ту науки і мистецтва, консерва¬ 
торії, в організації муз. вид-ва та 
симф. оркестру). Творчість С. 
грунтується на муз. фольклорі 
вірм. та ін. народів. Твори: опера 
<Алмаст> (1928, на Україні вперше 
поставлено 1930 в Одесі), сюїти 
««Кримські ескізи> (1903, 1912), 
чЄреванські етюди► (1925), симф. 
картина чТри пальми> (1905), хо¬ 
ри, твори для голосу з оркестром, 
романси, мелодекламації, обробки 
нар. і революц. пісень. С.— автор 
««Української сюїти> для чотириго¬ 
лосого хору в супроводі оркестру, 
обробок укр. нар. пісень (серед 
них — хор ««Як умру...> на слова 
4 Заповіту» Т. Шевченка). Ім’я 
композитора присвоєно Вірм. те¬ 
атрові опери та балету (Єреван). 
В Єревані — Будинок-музей О. О. 
Спендіарова. В Ялті встановлено 
пам’ятник композитору (1971). 
С П £ Н С Е Р (Зрепзег) Герберт 
(27.IV 1820, Дербі—8.ХІІ 1903, 
Брайтон) — англ. філософ і соціо¬ 
лог, один з основоположників по¬ 
зитивізму. Філос. погляди С. 
склалися під впливом Д. Юма, 
І. Канта, Дж. Мілля. С. намагав¬ 
ся створити універсальну філосо- 
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фію (чсума наук>), яку розглядав 
як сукупність осн. принципів спец, 
наук, розробив власну класифіка¬ 
цію наук («Система синтетичної 
філософії», 1862—96). Наслідуючи 
І. Канта, поділяв світ на пізнаван¬ 
не (світ явищ) і непізнаванне 
(«річ у собі»). Як прихильник 
агностицизму вважав, що наука 
не може осягнути сутності речей, 
і обмежував її завдання описом 
явищ. Найвищим законом усього 
існуючого вважав еволюцію, яку 
зводив до безперервного перерозпо¬ 
ділу тілесних частинок та їхнього 
руху. Під таке механістичне ро¬ 
зуміння еволюції С. намагався 
підвести всі явища — від неорга¬ 
нічних до моральних і соціальних, 
твердячи, що осн. напрям еволю¬ 
ції — до рівноваги (див. <Рівнова- 
ги> теорія). Еволюційний про¬ 
цес в біології С. трактував як при¬ 
стосовні зміни організмів, що від¬ 
буваються як під дією пристосу¬ 
вання до факторів зовн. середо¬ 
вища, що змінюються, так і через 
добір природний, або «виживан¬ 
ня найбільщ пристосованих». С. 
заперечував провідну роль добору 
природного і зводив процес еволю¬ 
ції до все зростаючого значення 
прямого пристосування. С. був 
одним з основоположників бурж. 
соціології, виступав проти тео¬ 
логічного розуміння історії, об¬ 
стоював наявність її законів і мож¬ 
ливість причинного пояснення іс- 
тор. фактів. С. заснував т. з. ор¬ 
ганічну щколу в соціології. Праг¬ 
нучи виправдати соціальну нерів¬ 
ність, уподібнював людське сус¬ 
пільство тваринному організмові 
і переносив біол. вчення про бо¬ 
ротьбу за існування на історію 
людства. При цьо^^ С. засуджу¬ 
вав класову боротьбу, вороже ста¬ 
вився до ідей соціалізму. В. І. Ле¬ 
нін у праці < Матеріалізм і ем¬ 
піріокритицизме піддав критиці 
філос. і соціологічні погляди Г. 
Спенсера. 
СП£НСЕР (Зрепзег) Едмунд (бл. 
1552, Лондон — 16.1 1599, там 
же) — англ. поет. Популярність 
здобув пасторальною поемою з 12 
еклог «Календар пастуха» (1579). 
У незакінченій алегоричній поемі 
«Королева фей» (1590—96), вико¬ 
ристовуючи легенди про короля 
Артура, поетизував людські чес¬ 
ноти. Фактичний матеріал його 
кн. «Погляд на ^часний стан 
Ірландії» (1596, опубл. 1633) вико¬ 
ристовував у своїх працях Ф. Ен¬ 
гельс. У сатиричних творах — 
байці «Казка тітоньки Хабард» 
(1591) та поемі «Повернення Ко¬ 
ліна Клаута» (1595) в алегоричній 
формі викривав придворні інтри¬ 
ги. Автор циклу сонетів «Аморет- 
ті» (1591—95), гімнів («Чотири гім¬ 
ни», 1596). Збагатив англ. вірщу- 
вання т. 3. спенсеровою строфою. 
Перекладав твори Ф. Петрарки. 

В. П. Березинський. 
СПЕРАНСЬКИЙ Георгій Несте- 
рович [7 (19).II 1873, Москва — 
14.1 1969, там же] — рад. лікар- 
педіатр, активний учасник ство¬ 
рення системи охорони материнст¬ 
ва й дитинства, чл.-кор. АН СРСР 
(з 1943), акад. АМН СРСР (з 
1944), Герой Соціалістич. Праці 
(1957). В 1898 закінчив мед. ф-т 
Моск. ун-ту. Заснував у Москві 
(1912) перший Будинок немовляти 

з лікарнею, лабораторією, консуль¬ 
тацією, молочною кухнею, яслами. 
З 1922 — директор Ін-ту охорони 
материнства й дитинства (тепер — 
Ін-т педіатрії АМН СРСР), 
1931—62 С.— зав. кафедрою педі¬ 
атрії Центрального ін-ту удоскона¬ 
лення лікарів. Осн. праці при¬ 
свячені проблемам до- і післяро¬ 
дової профілактики, фізіології і 
патології раннього дитячого віку; 
питанням вигодовування, догляду, 
загартовування і виховання ди¬ 
тини. С.— голова Всесоюзного т-ва 
дитячих лікарів (1938—62). Ство¬ 
рив школу педіатрів. Нагородже¬ 
ний 4 орденами Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. Ленінська премія, 
1970. 
СПЕРАнСЬКИЙ Михайло Ми¬ 
хайлович [1 (12).І 1772, с. Черку- 
тіно, тепер Собінського р-ну Влад, 
обл.— 11 (23).ІІ 1839, Петербург] 
— рос. держ. діяч, граф (1839). 
Син священика. З 1797 — на держ. 
службі. З 1808 став найближ¬ 
чим радником імп. Олександра І. 
Автор кількох проектів держ. 
реформ ліберального напряму. 
В 1812—16 його було заслано в 
Нижній Новгород, потім у Перм. 
З 1816 — пензенський губернатор, 
з 1819 — генерал-губернатор Си¬ 
біру. З 1826 фактично очолював 
2-й відділ імператорської канце¬ 
лярії, що здійснював кодифікацію 
законів. Під керівництвом С. було 
складено Повне зібрання законів 
Російської імперії (в 45 томах; 
1830) і <3від законів Російської 
імперіїе (в 15 томах; 1832). 
СПЕРАнСЬКИЙ Олександр Ва¬ 
сильович [13 (25).VII 1865, Моск¬ 
ва — 26.УІІІ 1919, Київ] — рос. 
фізикохімік. Закінчив Моск. ун-т 
(1886). Учень І. О. Каблукова й 
В. В. Марковникова, працював 
у лабораторії В. Ф. Оствальда 
(Лейпціг). Викладач Моск. ун-ту 
(з 1892). Професор Київ, ун-ту 
(з 1907); засновник кафедри фіз. 
хімії в Київ, ун-ті. Наук, праці С. 
присвячені дослідженню твердих 
розчинів, термодинаміці концент¬ 
рованих і насичених розчинів. 
СПЕРАНСЬКИЙ Олексій Дмит¬ 
рович [ЗО.ХІІ 1887 (11.1 1888), м. 
Уржум, тепер Кіров, обл.— 23.VII 
1961, Москва] — рад. патофізіо- 
лог, акад. АН СРСР (з 1939) і 
АМН СРСР (з 1944). Член КПРС 
з 1943. Закінчив мед. ф-т Казан¬ 
ського ун-ту (1911). З 1920 — про¬ 
фесор кафедри оперативної хі¬ 
рургії і топографіч. анатомії Ір¬ 
кутського ун-ту. В 1923—28 С.— 
асистент І. П. Павлова і одночас¬ 
но (1926) організатор і керівник 
експериментального відділу Ін-ту 
хірургіч. невропатології (Ленін¬ 
град). Зав. відділами патофізіо¬ 
логії ленінгр. Ін-ту експеримен¬ 
тальної медицини (1928—34) і за¬ 
гальної патології Всесоюзного 
ін-ту експериментальної медицини 
в Москві (з 1934). З 1945—дирек¬ 
тор Ін-ту загальної і експеримент, 
патології АМН СРСР; з 1954 
(після перетворення цього ін-ту 
на Ін-т нормальної і патолог, 
фізіології) — зав. відділом заг. 
патології. С.— представник нер¬ 
візму. Осн. праці присвячені меха¬ 
нізмам виникнення нервових ди- 
строфій та ролі нервової системи 
в розвитку патологіч. процесів різ¬ 
ної природи, премія ім. І. П. 

Павлова АН СРСР, 1937. Наго¬ 
роджений двома орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1943. 
Те.: Нервная система в патологии. 
М.— Л., 1930; Избранньїе трудьі. 
М., 1955. 
СПЕРАНСЬКИИ Сергій Борисо¬ 
вич [10 (23).У 1914, Казань — 
13. ПІ 1983, Ленінград] — рос. 
рад. архітектор, нар. арх. СРСР 
(з 1971), дійсн. член АМ СРСР 
(з 1979). Член КПРС з 1957. За 
кінчив АМ у Ленінграді (1941). 
Твори: корпус електротех. ін-ту 
(1958), житл. будинки на Моск. 
(1956—61) і Новоізмайловському 
(1964—65) проспектах, телецентр 
(1962), н.-д. ін-т дизельної пром- 
сті (1963), готель «Ленінград» 
(1970), комплекс споруд митниці 
на радянсько-фін. кордоні (1967), 
всі — у Ленінграді та у співавт. 
Один з авторів пам’ятника Героїч» 
ним захисникам Ленінграда у 
Великій Вітчизн. війні 1941—43 
(1975). Викладав в АМ у Ленінгра¬ 
ді (з 1973 — професор). Нагоро¬ 
джений орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора і «Знак Пошани», 
медалями. Держ. премія СРСР. 
1973. Ленінська премія, 1978. 
СПЕРАНТОВА Валентина Олек¬ 
сандрівна [11 (24).II 1904, м. За- 
райськ, тепер Моск. обл.— 6.1 
1978, Москва] — рос. рад. актри¬ 
са, нар. арт. СРСР (з 1970). Член 
КПРС з 1953. Після закінчення 
1925 театр, технікуму ім. А. В. 
Луначарського (Москва) працюва¬ 
ла в трупі Першого держ. педаго¬ 
гічного театру (згодом Держцентр- 
тюг). З 1944 — актриса Центр, 
дитячого театру (Москва). Серед 
ролей — Єгорка («Чорний Яр» 
Афіногенова), Герда і Кай («Сні¬ 
гова королева» Шварца), Кукуш- 
кіна («Тепленьке місце» О. Ост- 
ровського), Клавдія Василівна 
(«В пошуках радості» Розова). 
Знімалася в кіно. Нагороджена 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. 
СПЕРКАЧ Валентин Микитович 
(н. 7.XI 1939, Київ) — укр. рад. 
кінорежисер, засл. діяч мистецтв 
УРСР (з 1982). В 1967 закінчив 
режисерський факультет Київ, 
ш-ту театр, мистецтва ім. І. К. 
Карпенка-Карого. З 1967 — режи¬ 
сер Київ, кіностудії хронікально- 
документальних фільмів. Фільми: 
«Антей української науки» (1969), 
«Шляхом миру і співробітництва» 
(1971), «Марокко. Роздуми в до¬ 
розі» (1975), «Ти пам’ятаєш, то¬ 
варишу...» (1977), «Золотий ве¬ 
ресень возз’єднання» (1979), «Ко¬ 
мандарми індустрії» (1981), «Зна¬ 
йомтесь, Радянська Україна», 
«Україна-82. земля моїх предків» 
(обидва — і982) та ін. 
СПЙРМА (грец. олер}іа, від 
аяєірсо — сію), сім’я, еякулят — 
секрет статевих залоз; виділя¬ 
ється при статевому акті у чолові¬ 
ків, а також самців тих тварин, 
яким властиве статеве розмно¬ 
ження. Складається з сперматозо¬ 
їдів і сім'яної рідини. Утворення 
С. починається в період статевого 
дозрівання, досягає максимуму в 
зрілому віці й зменшується у по¬ 
хилому віці. Об’єм С., що виділя¬ 
ється при кожному статевому акті, 
у різних організмів різний: у лю¬ 
дини — 2—6 мл, у бугая — 4— 

СПЕРМА 

С. Б. Сперанський. 

В. О. Сперантова. 

29' 
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СПЕРМАТИДИ 

Сперматозоідв. 
A. Деякі види джгути¬ 
кових (1—5) і безджгл’- 
тикових (6, 7) сперма¬ 
тозоїдів тварин: 
1 — жаби; 2 — морсько¬ 
го їжака; З — риби Теї- 
гасіоп; 4 — морської 
свинки; 5 — опосума; 
0 — річкового рака; 
7 — аскариди. 
Б. Сперматозоїди 
рослин: 
1 — зеленої водорості 
евдорини; 2 — зеленої 
водорості едогонії; з — 
сфагнового моху; 4 — 
хвоща; 5—чоловічої па¬ 
пороті: 6 — саговника. 
B. Схема будови джп'- 
тикового сперматозоїда 
ссавців: 
1 — акросома; 2 — яд¬ 
ро; З — проміжний від¬ 
діл; 4 — головний від¬ 
діл хвоста; 5— кінцевий 
відділ: 6 — осьова^ нит¬ 
ка: 7— мітохондрії; 8~ 
базальна центріоль; 9— 
дистальна центріоль. 

8 мл, у барана — 6л. 1 мл, у кну¬ 
ра — 200—300 мл, у жеребця — 
75 мл тощо^ 
СПЕРМАТЙДИ [від грец. аяєр- 
да (алерцосгод) — сім’я] — по¬ 
передники чоловічих статевих клі¬ 
тин, що утворюються під час дру¬ 
гого поділу дозрівання з спермато- 
цита 2-го порядку (див. Спермато¬ 
генез). Мають гаплоїдний (оди¬ 
нарний) набір хромосом. С. пере¬ 
творюються на сперматозоїди. 
СПЕРМАТОГЕНЄЗ [від грец. 
ояєрда (ояєрцахо^) — сім’я і ує- 
уєаід — народження] — розвиток 
(терматозоідів у людини, тварин 
і деяких рослин. Сперматозоїди 
у людини і тварин утворюються 
в сім*яниках з настанням статевої 
зрілості із зародкових клітин — 
сперматогоніїв. Розрізняють 4 пе¬ 
ріоди С.; розмноження, ріст, до¬ 
зрівання і формування. В період 
розмноження сперматого- 
нії кілька разів діляться шляхом 
мітозу. В період росту клі¬ 
тини збільшуються в розмірах, 
а їх ядра проходять тривалу про¬ 
фазу, під час якої відбувається 
кон*югація гомологічних хромо¬ 
сом і кросинговер', сперматогонії 
дістають назву сперматоцитів 1-го 
порядку. В період дозріван- 
н я відбуваються два послідовні 
поділи дозрівання {мейоз), кіль¬ 
кість хромосом зменшується вдвоє. 
Таким чином кожний сперматоцит 
1-го порядку дає два сперматоци- 
ти 2-го порядку, які після дру¬ 
гого поділу утворюють 4 однакові 
за розмірами клітини — спермати- 
ди. Останні, не ділячись, вступа¬ 
ють в період формування, 
або спермі огенез, і перетворюються 
на зрілі чоловічі статеві клітини — 
сперматозоїди. ^Ю. Я. Полулях. 
СПЕРМАТОГбНІЇ [від грец. 
аяєрца (олеррахо^) — сім’я і уб- 
VОс — нащадок, плід] — первинні 
чоловічі статеві клітини в період 
розмноження (див. Сперматоге¬ 
нез). Діляться шляхом мітозу. 
СПЕРМАТОЗОЇДИ [від грец. 
ояєрца (аяєрцахо^ — сім’я, 
— .жива істота і єібо^ — ви¬ 
гляд] — чоловічі статеві клітини 
людини, тварин та деяких рос¬ 
лин. У тварин і людини 

С. (живчики, спермії) розвивають¬ 
ся у звивистих канальцях сі- 
м*яників (див. Сперматогенез) і 
входять до складу сперми. За 
розмірами, формою і будовою 
С. дуже різноманітні (мал.). Дов¬ 
жина С. у різних видів — від де¬ 
сятків і сотень мкм до кількох 
мм (у комах). У хребетних та біль¬ 
шості безхребетних С. мають джгу¬ 
тик (хвіст), за допомогою якого во¬ 
ни рухаються, що забезпечує їх 
зустріч з яйцеклітинами. С. дуже 
чутливі до умов оточуючого се¬ 
редовища. Різні коливання т-ри, 
осмотичного тиску, кислотності 
призводять до порушення функ¬ 
ції С., швидкої загибелі їх. С. 
рослин (антерозоїди) утворюю^ 
ться в антеридіях. У більшості 
насінних рослин С. звичайно наз. 
сперміями. У зелених і бурих во¬ 
доростей, у деяких нижчих гри¬ 
бів, мохів, хвошів та ін. С. з дво¬ 
ма або більше джгутиками. С. 
рослин не мають целюлозної обо¬ 
лонки, при великому ядрі кіль¬ 
кість цитоплазми у них незначна. 

Ю. Я. Полулях. 
СПЕРМАТОФОР [відгрец. олгр- 
ца (аяєрцахо^) — сім’я і фОрбс 
— несучий] — капсула, шо напов¬ 
нена сперматозоїдами; служить 
для здійснення примітивного спо¬ 
собу внутр. запліднення у ба¬ 
гатьох безхребетних (головоно¬ 
гих 1 деяких черевоногих молюс¬ 
ків, багатьох ракоподібних, па¬ 
вукоподібних, багатоніжок, ко¬ 
мах) та деяких земноводних. Фор¬ 
ма С. та способи потрапляння їх 
у статеву систему самки різні. 
СПЕРМАТОЦЙТИ (від грец. 
алєрцос (аяєрцаход) — сім’я і кіЗ- 
гос — клітина] — попередники 
статевих чоловічих клітин, що ут¬ 
ворюються з сперматогоніїв (див. 
Сперматогенез). Розрізняють С. 
1-го порядку (після періоду росту) 
і 2-го порядку (після першого 
поділу дозрівання). 
СПЕРМАЦЕТ (від сперма \ грец. 

— кит) — воскоподібна 
речовина. Одержують при охоло¬ 
дженні рідкого тваринного воску, 
що міститься у великому фіброз¬ 
ному мішку голови кашалота. 
С.— білі пластинчасті кристали, 
добре розчинюються в ефірі, аце¬ 
тоні, гарячому спирті. Гол. компо¬ 
нентом С. є складний ефір пальмі¬ 
тинової кислоти і цетилового спир¬ 
ту. Раніше С. приймали за сперму 
кашалота (звідси назва); тепер 
встановлено, що С. виконує зву¬ 
копровідну функцію при ехолока¬ 
ції тварини. Використовують С. 
як мастило і як основу для ви¬ 
готовленій кремів і мазей. 
СПЕРМІЇ (від Грец. аяєрца — сі¬ 
м’я) — чоловічі статеві клітини 
{гамети) покритонасінних та го¬ 
лонасінних (представників класів 
гнетових та хвойних) рослин. С. 
утворюються при мітотичному 
(див. Мітоз) поділі генеративної 
клітини пилкового зерна. На від¬ 
міну від сперматозоїдів С. по¬ 
збавлені джгутиків, а за допомо¬ 
гою пилкової трубки досягають 
архегоніїв (у голонасінних) або 
зародкового мішка (у покритона¬ 
сінних), де відбувається заплід¬ 
нення (у покритонасінних — по¬ 
двійне запліднення). 
специфікація (лат. зресШса- 
ІІО, від 8рЄСІЄ8 — ВИД, рІЗНОВИД І 

іасіо — роблю) — 1) Визначення 
й перелік специфічних особливос¬ 
тей, уточнена класифікація будь- 
чого. 2) Один з основних докумен¬ 
тів системи технічної документа¬ 
ції. В СРСР є частиною Єдиної 
системи конструкторської доку¬ 
ментації і Єдиної системи техно¬ 
логічної документації. В конструк¬ 
торських документах С. визначає 
частини складальної одиниці, ком¬ 
плексу або комплекту (див. Скла¬ 
дання машин). Відповідно до 
складності виробу в розділах цієї 
С. перелічуються: склад докумен¬ 
тації, комплекси, з яких склада¬ 
ється виріб, складальні одиниці, 
деталі, стандартні та нестандарт¬ 
ні вироби, матеріали і комплек¬ 
ти. Таку С. використовують при 
комплектуванні виробів, плану¬ 
ванні виробництва тощо. В техно¬ 
логічних документах С. склада¬ 
ють на кожний виріб, що його по¬ 
ставляють як самостійну одиницю. 
В ній перелічуються: виріб, його 
складальні одиниці, деталі і ма¬ 
теріали. Така С., поряд з ін. до¬ 
кументами, сприяє належній ор¬ 
ганізації технологічного процесу 
виготовлення продукції, правила 
виконання специфікації встановле¬ 
но ГОСТом. 
спеціалізація виробнйцт- 
ВА (від лат. 8ресіа1І8 — особли¬ 
вий) — одна з форм поділу праці, 
що являє собою відокремлення і 
створення підприємств і галузей, 
а також окремих виробництв все¬ 
редині підприємств чи виробничих 
об’єднань, що випускають одно 

ідну продукцію. Полягає в стан- 
артизації, типізації та і^ніфіка- 
ції вироблюваної продукції, поси¬ 
ленні тех. однорідності виробниц¬ 
тва, диференціації засобів праці, 
технології та ^офесійної під¬ 
готовки кадрів відповідно до про¬ 
філю виробництв. Поглиблення 
С. в. органічно пов’язане з кооперу¬ 
ванням виробництва та комбіну¬ 
ванням виробництва і веде до 
зростання концентрації виробни¬ 
цтва, підвищення рівня усуспіль¬ 
нення праці, що створює умови для 
дальшого розвитку поділу праці 
і С. в. Зміст, форми та рівень 
розвитку С. в. визначаються спо¬ 
собом виробництва. За капіталіз¬ 
му С. в. має суперечливий, сти¬ 
хійний характер, є засобом збіль¬ 
шення прибутків монополій і по¬ 
силення експлуатації трудяших. 
Соціалізм забезпечує планомірний, 
прискорений розвиток С. в., яка 
стає могутнім джерелом неухиль¬ 
ного піднесення економічної ефек¬ 
тивності соціалістичного вироб¬ 
ництва на базі його інтенсифіка¬ 
ції та науково-технічного прогре¬ 
су. Найбільш . розвинута С. в. в 
пром-сті. Тут розрізняють три 
осн. форми С. в.: предметну (про¬ 
дуктову), подетальну (агрегатну) 
й технологічну (стадійну). У с. г. 
при впровадженні С. в. врахову¬ 
ють не тільки екон. та соціальні 
фактори, а й особливості природ¬ 
них зон, біол. властивостей рос¬ 
лин і тварин. У переважній біль¬ 
шості радгоспів і колгоспів розви¬ 
ваються дві гол. галузі і кілька 
додаткових з метою кращого ви¬ 
користання землі та ін. с.-г. ресур¬ 
сів. Навколо великих пром. цент¬ 
рів створюються спеціалізовані 
с.-г. зони, підприємства для поста- 
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чапня населенню міст овочів, мо¬ 
лока та ін. продуктів. В умовах 
багатогалузевих шропромислових 
комплексів (об’єднань) дедалі біль¬ 
шого значення набуває внутрішньо¬ 
галузева С. в. У будівництві С. в. 
здійснюється шляхом створення 
профільованих буд. підприємств 
і об’єднань для пром., с.-г., транс¬ 
портного, шляхового, житлово-ко¬ 
мунального та ін. видів буд-ва, 
а також створення буд. орг-цій, 
що спеціалізуються на виконанні 
лише окремих буд. або монтаж¬ 
них робіт. На транспорті С. в. 
проявляється в поділі його на види 
(залізничний, водний, автомобіль¬ 
ний, повітряний, трубопровідний) 
та у спеціалізації підприємств все¬ 
редині трансп. галузей. В одинад¬ 
цятій п’ятирічці (1981—85) в 
СРСР, у т. ч. в УРСР, здійснюєть¬ 
ся широка програма поглиблення 
планомірної С. в. в масштабах 
всієї країни, екон. районів, галу¬ 
зей, об’єднань і підприємств. Для 
визначення ступеня С. в. викорис¬ 
товують різні типи показників, 
зокрема показник, що характери¬ 
зує питому вагу спеціалізованого 
вироби, в заг. обсязі випуску пев¬ 
ного продукту. В СРСР спеціалі¬ 
зація вироби, органічно пов’язана 
з міжнародним соціалістичним по¬ 
ділом праці у що забезпечує плано¬ 
мірний підхід до розв’язання ве¬ 
ликих нар.-госп. завдань. Реалі¬ 
зація цих завдань шляхом роз¬ 
витку спеціалізації і кооперуван¬ 
ня є могутнім джерелом піднесен¬ 
ня економіки як окремих країн, 
так і всієї соціалістичної співдру¬ 
жності, фактором зміцнення миру 
і соціалізму. Г. П. ЖеРебкін. 
СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДЙЧНА 
ДОПОМОГА — див. Швидка ме¬ 
дична допомога. 
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ УСТАНОВИ 
ООН— міжнародні (міждержавні) 
організації, які мають своїм зав¬ 
данням здійснення співробітниц¬ 
тва держав із спец, питань у га¬ 
лузях економічній, соціальній, ос¬ 
віти, культури, охорони здоров’я, 
авіасполучень тощо. Таких орг- 
цій, специфічний правовий зв’я¬ 
зок яких передбачено Статутом 
ООН,— 14 (див. схему до статті 
Організація Об'єднаних Націй), 
усі вони входять до системи між- 
нар. орг-цій ООН. 
Кожна з С. у. ООН створена на 
основі угоди між д-вами-учасниця- 
ми її, яка є одночасно її стату¬ 
том, що визначає цілі, завдання, 
функції й структуру орг-ції, ком¬ 
петенцію її органів. Статусу С. у. 
ООН орг-ція набуває внаслідок 
угоди, укладеної нею з ООН. Ці 
угоди (аналогічні за змістом) пе¬ 
редбачають взаємне представницт¬ 
во орг-цій, обмін інформацією та 
документами, подання до ООН 
щорічних доповідей, відомостей 
про бюджет, право Генеральної 
Асамблеї та Економічної і соціаль¬ 
ної ради ООН давати рекоменда¬ 
ції щодо діяльності С. у. ООН, 
узгодження їх і координації з 
діяльністю відповідних органів 
ООН. Важливою формою діяль¬ 
ності С. у. ООН є участь у прий¬ 
нятті адм. і тех. регламентів, 
стандартів та правил з метою між¬ 
народно-правового регулювання 
питань, що входять до компетен¬ 
ції відповідної орг-ції, подання до¬ 

помоги країнам, що розвиваються. 
Більшість С. у. ООН значною мі¬ 
рою сприяють розвиткові міжнар. 
співробітництва в спец, галузях. 
СРСР, УРСР, БРСР не беруть 
участі в тих С. у. ООН (Міжнар. 
банк реконструкції та розвитку, 
Міжнар. фінанс. корпорація, Між¬ 
нар. валютний фонд), які були з 
самого початку перетворені імпе¬ 
ріалістичними д-вами, насамперед 
США, на знаряддя здійснення 
своєї політики. Загалом, всупереч 
СРСР та ін. країнам соціалістич¬ 
ної співдружності, імперіалістич¬ 
ні д-ви намагаються перешкодити 
участі С. у. ООН у боротьбі за 
мир, обмеження гонки озброєнь, 
ліквідацію залишків колоніаліз¬ 
му. СРСР є членом 9 С. у. ООН; 
УРСР — 8. Н. М. Ульянова. 
СПЕЦІАЛЬНА АСТРОФІЗИЧНА 
ОБСЕРВАТОРІЯ АН СРСР, САО 
— науково-дослідна установа АН 
СРСР. Розташована в горах Пн. 
Кавказу за 25 км від станції Зе- 
ленчуцька Карачаєво-Черкеської 
а. о. Засн. 1966. До складу САО 
входять два сектори: оптичний і 
радіоастрономічний; до складу ра- 
діоастр. сектора входить Пул- 
ковський філіал САО, на якому 
встановлено радіотелескоп для ро¬ 
боти па хвилях 2—ЗО см. Є обчис¬ 
лювальний центр. Основні інст¬ 
рументи: найбільший у світі оп¬ 
тичний телескоп з діаметром 
гол. дзеркала б м; радіотелескоп 
РАТАН; три бО-см рефлектори. 
Осн. напрями наук, досліджень: 
вивчення нестаціонарних, тісних 
подвійних, молодих масивних та 
магн. зір, зоряна космогонія; ра- 
діоастр. дослідження Сонця, пла¬ 
нет та їхніх супутників, міжзоря¬ 
ного середовища та структури Га¬ 
лактики; пошуки і вивчення кос¬ 
мічних об’єктів незвичайної при¬ 
роди (напр., квазарів)', комплекс¬ 
не вивчення будови й еволюції 
позагалактичних об’єктів, дослі¬ 
дження структури і динаміки сис¬ 
тем галактик, космологія; розроб¬ 
ка і впровадження оптичної апа¬ 
ратури і радіоапаратури, найнові¬ 
ших методів дослідження в області 
астрофізики й радіоастрономії. 

І. М. Копилов. 
спеціальна педагогіка — 
наука про виховання і навчання 
дітей з вадами психофізичного роз¬ 
витку. С. п. розвивається на ос 
нові заг. принципів рад. педаго¬ 
гіки з урахуванням своєрідності 
навч.-пізнавальної діяльності ано¬ 
мальних дітей (див. Аномалія в 
психології). Відповідно до цього 
розроблено систему пед. засобів, 
спрямованих на виховання учнів 
у дусі комуністичної моралі, на 
всебічний розвиток особистості, 
оволодіння ними загальноосв. 
знаннями, підготовку до практич¬ 
ної суспільно корисної діяльності. 
Важливим завданням С. п. є роз¬ 
робка шляхів, методів та прийо¬ 
мів пед. компенсації і корекції 
відхилень у розвитку дітей. у 
С. п. залежно від категорії ано¬ 
мальних дітей, які становлять 
об’єкт вивчення, розрізняють сур¬ 
допедагогіку, тифлопедагогіку, 
тифлосурдопедагогіку, олігофре- 
нопедагогіку, логопедію. Кожна з 
цих дисциплін є відгалуженням 
заг. педагогіки, а всі разом вони 
становлять дефектологію. Див. та¬ 

кож Компенсація в психології, 
Психологія спеціальна. Спеціаль¬ 
ні школи для аномальних дітей. 
Літ.: Основи спеціальної дидактики. 
К.. 1975- /. С. Моргуліс. 
спеціальна психологія — 
галузь ПСИХОЛОГІЇ, що вивчає пси¬ 
хологічні властивості аномальних 
дітей і дорослих, дефект у яких 
зумовлений органічним ураженням 
головного мозку, порушенням ана¬ 
лізаторів, тяжкими порушеннями 
мовлення при збереженні слуху. 
Див. Психологія спеціальна. 
СПЕЦІАЛЬНИХ СПОСОБІВ 
лиття НАУКО во-дОслід- 
НИЙ ІНСТИТІ^’Т — установа 
М-ва верстатобудівної та інстру¬ 
ментальної промисловості СРСР. 
Засн. 1969 в Одесі на базі Цент¬ 
рального конструкторсько-техно¬ 
логічного бюро. У складі ін-ту 
(1982)—17 відділів, лабораторія, 
дослідно-експериментальне вироби. 
Ін-т розробляє технологічні про¬ 
цеси, оснастку, машини і автом. 
лінії для спец, способів лиття. 

Р. Л. Снежной. 
спеціальні ВІЙСЬКА—військ. 

частини, підрозділи, призначені 
для виконання спеціальних зав¬ 
дань по забезпеченню бойової і 
повсякденної діяльності збройних 
сил. у Збройних Силах СРСР є 
С. в., безпосередньо підпорядко¬ 
вані М-ву оборони СРСР, що 
входять до складу видів Зброй¬ 
них Сил і Тилу. Найменування, 
склад, організація, озброєння і 
тех. оснащення формувань С. в. 
зумовлені їхнім призначенням. У 
більшості видів Збройних Сил до 
С. в. відносять інженерні війська, 
війська зв'язку, хімічні війська, 
радіотехнічні війська (частини), 
топогеодезичні підрозділи. Деякі 
види Збройних Сил СРСР мають 
властиві тільки їм С. в. До складу 
Тилу Збройних Сил СРСР вхо¬ 
дять такі С. в., як автомобільні, 
залізничні війська та ін. 
спеціальні ФІ^НКЦіТ — функ- 
ЦІЇ різних спеціальних класів, що 
часто зустрічаються при розв’я¬ 
зуванні задач математичної фі¬ 
зики. Осн. С. ф. є розв’язками лі¬ 
нійних диференціальних рівнянь 
2-го порядку зі змінними коефіці¬ 
єнтами. До С. ф. належать гі- 
пергеом., сферичні, циліндричні 
функції та ін. До них відносять 
також деякі трансцендентні фун¬ 
кції, напр. гамма-функцію, дзета- 
функцію, еліптичні функції, ін¬ 
тегральний логарифм та ін. Зна¬ 
чення багатьох С. ф. часто вира¬ 
жаються через невласні інтеграли. 
Літ.: Смирнов В. И. Курс вьісшей 
математики, т. З, ч. 2. М., 1969. 

спеціальні шкбли для ано- 
мальних дітей — навчально-ви¬ 
ховні установи системи Міністер¬ 
ства освіти СРСР для дітей з ва¬ 
дами психофіз. й фіз. розвитку. 
С. ш. профільовані залежно від 
дефекту учнів. В СРСР прово¬ 
диться диференційоване навчання 
аномальних дітей у С. ш. 9 типів: 
спец, загальноосв. школах для ро¬ 
зумово відсталих дітей (див. До¬ 
поміжна школа)', для слабочую- 
чих і пізньооглухлих дітей; для 
глухих дітей (див. Школа для 
глухих)', для дітей з тяжкими по¬ 
рушеннями мовлення; для слабо- 
зорих дітей; для сліпих дітей 
(див. Школа для сліпих)', для 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ШКОЛИ 
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о 

Спинний мозок. 
А. Сегменти: 1 — сіра 
речовина; 2 — задній 
ріг; З — передній ріг; 
4 — бічний канатик бі¬ 
лої речовини; 5 — зад¬ 
ній корінець; 6 — перед¬ 
ній корінець; 7 — спі- 
нальний ганглій. 
Б. Корінці (діаграма, 
яка показує деякі реф 
лекторні дуги): і — 
нейрони заднього рога; 
2 — нейрони переднього 
рога; З — передній 
корінець; 4 — симпа¬ 
тичний ганглій: 5 — 
аферентне волокно від 
слизової оболонки ки¬ 
шечника; 6 —еферентне 
волокно до залози; 7 — 
еферентне волокно до 
гладенького м’яза; 8 — 
еферентне волокно до 
поперечносмугастого 
м’яза; 9 — аферентне 
волокно від шкірних 
рецепторів; 10 — афе¬ 
рентне волокно від м’я¬ 
зових рецепторів; 11 — 
спінальний ганглій; 
12 — задній корінець. 

дітей з наслідками поліомієліту 
й церебральними паралічами та 
ін. Крім того, функціонує дифе¬ 
ренційована мережа вечірніх, оч¬ 
но-заочних спец, шкіл для до¬ 
рослих з вадами слуху й зору. 
С. ш.— установи інтернатного ти¬ 
пу. У С. ш. навчання ведеться на 
основі спец, програм і методик. 
В усіх типах С. ш. учні за різні 
строки навчання здобувають се¬ 
редню або неповну середню (в до¬ 
поміжній школі — початкову) 
освіту й виробничо-трудову під¬ 
готовку. І. с. Моргуліс. 
спеціальність (від лат. 8ре- 
сіаііз — особливий, своєрідний) — 
вид трудової діяльності людини, 
що характеризується комплексом 
набутих знань, навичок в резуль¬ 
таті спец, підготовки працівника 
в рамках тієї чи іншої професії. 
С. формується на основі сусп. 
поділу праці й розвитку спеціалі¬ 
зації виробництва під впливом 
науково-технічного прогресу. По¬ 
рівняно з професією для С. ха¬ 
рактерне використання більш 
спеціалізованих знарядь праці. 
Дальший поділ праці веде до 
появи працівників вузької С. На 
стадії комплексної механізації 
відбувається формування С. ши¬ 
рокого профілю. Це передбачає 
досить високий рівень заг. і спец, 
освіти (див. Вища освіта. Про¬ 
фесійна освіта, Професійно-тех 
нічна освіта). За соціалізму підго¬ 
товка фахівців різних С. здійсню¬ 
ється планомірно в системі всього 
народного господарства. Відповід¬ 
но до Конституції СРСР кожний 
член суспільства має вільне пра¬ 
во на вибір професії та С. залеж¬ 
но від своїх здібностей, профпід- 
готовки, освіти і сусп. потреб, в 
СРСР планово організовано нав¬ 
чання фахівців нових професій та 
С. на підприємствах, в організа¬ 
ціях, радгоспах, колгоспах тощо. 
Своєчасна підготовка кадрів з но¬ 
вих С., що формуються в процесі 
планомірного розвитку соціаліс¬ 
тичного вироби., сприяє неухиль¬ 
ному підвищенню його ефектив¬ 
ності, повнішій реалізації основ¬ 
ного економічного закону соціа¬ 
лізму. В. М. Савенок. 
СПЕЦИ (лат. 8ресіе8) — приправи 
(прянощі, оцет, ароматичні есен¬ 
ції тощо) до різних страв. Містять 
ефірні олії та ін. речовини, що 
поліпшують смак страви, підви¬ 
щують її засвоюваність. С. вико¬ 
ристовують у кулінарії, конди¬ 
терській, консервній та ін. галу¬ 
зях харч, промисловості. 
сп£ція — місто на Пн. Зх. Іта¬ 
лії, адм. ц. провінції Спеція. 
Порт на березі зат. Спеція Лігу- 
рійського м., залізнична станція. 
122 тис. ж. (1975). Підприємства 
чорної і кольорової металургії, 
машинобудівної (радіоелектрон¬ 
ної, суднобудівної, по вироби, с.-г. 
і текст, машин), електротех., хім., 
нафтопереробної, військ., текст, 
і харчосмакової пром-сті. Музей 
мор. і природничої історії. Архіт. 
пам’ятки 14—16 ст. 
СПЕЧЕНІ матеріали — мате- 
ріали, що їх виготовляють з по¬ 
рошків металів, їхніх сплавів і 
тугоплавких сполук (карбідів, бо¬ 
ридів, нітридів та ін.) методами 
порошкової металургії', те саме, 
що й порошкові матеріали. 

спбшнєв Микола Олександро¬ 
вич [1821, Курська губ.— 17 (29). 
ПІ 1882, Петербург] — рос. рево¬ 
люціонер, один з керівників пет- 
рашевців. З дворян. Прихильник 
повалення царизму і визволення 
селян шляхом нар. революції. Був 
матеріалістом і атеїстом, поділяв 
ідеї утопічного соціалізму. Разом 
з М. В. Петрашевським спробував 
розробити план сел. повстання. 
В КІН. 1848 у С. обговорювалося пи¬ 
тання про створення таємного по¬ 
літ. т-ва. В 1849 С. разом з ін. 
петрашевцями було заарештовано, 
засуджено до страти, яку заміни¬ 
ли 10-річною каторгою. За амніс¬ 
тією 1856 вийшов на поселення. 
Після заслання підтримував зв’яз¬ 
ки з революц. демократами, 1860 
познайомився з Т. Г. Шевченком. 
СПИННА СТРУНА — те саме, 
що й хорда. 
СПИННЙЙ МбЗОК — задній, 
або нижній, відділ центральної 
нервової системи хребетних тва¬ 
рин та людини, розміщений у хре¬ 
бетному каналі. Як самостійна 
частина мозку С. м. вперше фор¬ 
мується у ланцетника у вигляді 
грубки неправильної форми з цент¬ 
ральним каналом. В процесі філо¬ 
генезу організму виникає метаме¬ 
рія і зростає число інтернейронів 
(напр., у круглоротих); сіра ре¬ 
човина диференціюється на сен¬ 
сорні та моторні ядра; з’являєть¬ 
ся мієлін, розвиваються міжсег- 
мен гарні та довгі висхідні та низ¬ 
хідні шляхи (напр., у плагіосто- 
мів); формуються межові симпа¬ 
тичні стовпи (напр., у костистих 
риб); виникають шийне та попере¬ 
кове потовщення, а тіла сенсорних 
нейронів повністю виходять в спин¬ 
номозкові ганглії (напр., у земно¬ 
водних); з’являються ядра зад¬ 
ніх стовпів і збільшується об’єм 
ядер центральних сенсорних ней¬ 
ронів (напр., у плазунів); зростає 
взаємозв’язок С. м. з структурами 
головного мозку (напр., у птахів); 
з’являються пучки пірамідного 
тракту і збільшується їх діаметр 
у вищих ссавців та людини. С. м. 
дорослої людини має довжи¬ 
ну 41—45 см, діаметр від 8 до 14 
мм, масу до 38 г. Зверху С. м. 
переходить в довгастий мозок, 
знизу завершується конусом з 
нитковидним продовженням. С. м. 
вкритий твердою, павутинною та 
м’якою оболонками. Тверда обо¬ 
лонка складена з 2 листків: зовн., 
що є окістям хребців, і внут¬ 
рішнього. Павутинна оболонка 
щільно прилягає до твердої, м’яка 
вкриває речовину С. м. і містить 
судини. Між павутинною і м’я¬ 
кою оболонками є підпавутинний 
простір, заповнений спинномоз¬ 
ковою рідиною. С. м. людини 
складається з 31—33 сегментів, 
кожний з яких лає початок двом 
парам корінців, що утворюють 
спинномозкові нерви (мал., А). 
Сегменти об’єднані у відділи: ший¬ 
ний, грудний, поперековий, кри¬ 
жовий, що включають відповідно 
8, 12, 5, 1—З сегменти. С. м. ко¬ 
ротший від хребта і закінчується 
на рівні другого поперекового хреб¬ 
ця. С. м. ДІЛИТЬСЯ на дві симетрич¬ 
ні половини, з’єднані перемич¬ 
ками (т. 3. комісурами). В сірій 
речовині С. м. містяться тіла 
нейронів; у білій, що оточує сіру 

речовину,— аксони висхідних та 
низхідних мієлінових волокон. 
Сіра речовина утворює парні ви¬ 
ступи — роги. Обидві половини 
сірої речовини з’єднані переший¬ 
ком, в якому лежить центральний 
канал. Біла речовина С. м. поді¬ 
ляється виростами сірої речовини 
з кожного боку на три канатики — 
задній, бічний та передній. Нерво¬ 
ві клітини сірої речовини сконцент¬ 
ровані в ядрах. Найбільші ядра 
лежать в передніх рогах, де зна¬ 
ходяться рухові нейрони (мотоней- 
рони), аксони яких іннервують 
скелетну мускулатуру. У проміж¬ 
ній зоні сірої речовини локалізова¬ 
ні нейрони, що здійснюють зв’язок 
між сегментами С. м., а також фор¬ 
мують провідні шляхи С. м. Вер¬ 
хівки задніх рогів займають ядра, 
на нейронах яких закінчуються 
різні типи чутливих волокон. Аксо¬ 
ни цих нейронів надходять до 
складу канатиків С. м. 
С. м. забезпечує: рефлекторну ді¬ 
яльність (напр., ритміч. і тонічні 
рефлекси, пов’язані з положенням 
кінцівок і голови), яка здійсню¬ 
ється сегментарними моносинаптич- 
ними та полісинаптичними рефлек¬ 
торними дугами (мал.. Б); регуля¬ 
цію діяльності всіх внутр. органів 
через нейрони бічних рогів (див. 
Вегетативна нервова система)', 
сприймання і виконання команд, 
що надходять з головного мозку, 
й передачу до нього сенсорної 
інформації. Див. також Провід¬ 
ні шляхи головного й спинного 
мозку. 
Літ.: Сепп Е. К. История развития 
нервной системи позвоночньїх. М., 
1959; Костюк П. Г. Физиология цент- 
ральной нервной системи. К., 1977. 

Ю. П. Лиманський. 

СПИННОМОЗКОВА РІДИНА, 
цереброспінальна рідина — рідина, 
ЩО циркулює в порожнинах цент¬ 
ральної нервової системи людини 
і хребетних тварин; виповнює шлу¬ 
ночки головного мозку, спинномоз¬ 
ковий канал і простори під паву¬ 
тинною оболонкою (див. Мозкові 
оболонки). Утворюється судинни¬ 
ми сплетеннями головного мозку 
та деякими елементами нервової 
тканини. За складом близька до 
лімфи, але містить менше білка. 
С. р.— безбарвна, прозора; густи¬ 
на — 1,006—1,007; реакція слабко- 
лужна. Через С. р. відбувається 
обмін речовин у центральній нер¬ 
вовій системі, підтримується ос¬ 
мотична рівновага. Вона захищає 
головний і спинний мозок від мех. 
ушкоджень. Для діагностики дея¬ 
ких захворювань С. р. дістають 
із спинномозкового каналу за до¬ 
помогою проколу. 
СПИННОМОЗКОВГ Н£РВИ — 
парні нерви хребетних тварин та 
людини, що виходять з кожного 
сегмента спинного мозку. С. н. 
починаються двома корінцями; зад¬ 
нім (чутливим) та переднім (ру¬ 
ховим). Задній корінець має потов¬ 
щення (ганглій), де лежать тіла 
уніполярних чутливих нейронів, 
від яких відходять центральні та 
периферичні гілки нервових во¬ 
локон. Волокна центральної гілки 
розщеплюються у вигляді синап- 
тичних терміналей (див. Синап- 
си) між центральними чутливими 
нейронами задніх рогів сірої ре¬ 
човини спинного мозку, а волокна 
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периферичної гілки у складі пе- цині тощо. С. наз. деякі лікар, вітаміни та ін. Основною уста- 
риферичних нервів завершуються засоби, що не належать до цього новою на Україні, що розр^ляє 
різними чутливими закінченнями класу сполук, напр. борний, кам- наукові проблеми С. п., є Спир- 
в шкірі (в строго визначених ді- форний, нашатирний С. Див. Ме- тової і лікерогорілчаноі проми- 
лянках — дерматомах), тканинах тиловий спирт, Етиловий спирт, словостг український науково- 
та органах. Передні корінці, утво- Пропіловий спирт. Бутиловий дослідний інститут. 
рені аксонами рухових нейронів, спирт. Спиртова промисловість, Л. В. Синицька. 
що лежать в передніх рогах сірої Гідролізна промисловість. СПИРТОВЕ БРОДІННЯ — один 
речовини спинного мозку, іннерву- Літ.: Несмеянов А. Н., Несмеянов із типів бродіння, процес перетво- 
ють (див. Іннервація) поперечно- Н. А. Начала органической химии, рення мікроорганізмами вуглево- 
смугасту мускулатуру. Із передніх 1—2. М., 1974. О. І. Толмачов. дів на етиловий спирт та вуглекис- 
корінців деяких сегментів спин- СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ лий газ. С. б. спричинюють дріжд- 
ного мозку виходять також перед- — галузь харчової промисловості, жі родів ЗассЬаготусез та ЗЬіго- 
гангліонарні вегетативні волокна, підприємства якої виробляють ети- зассЬаготусез, мукорові гриби і 
що здійснюють еферентну іннерва- ловий (винний) ректифікований деякі бактерії. С. б.— ряд послі- 
цію внутрішніх органів. Зливаю- спирт і спирт-сирець. Крім то- довних реакцій окислення і від- 
чись після виходу із спинного моз- го, в результаті комплексної пе- новлення з вивільненням енергії, 
ку, корінці утворюють мішані нер- реробки сировини тут одержують Звичайно проходить при кислій 
ви, ЯКІ покидають спинномозковий ряд цінних продуктів — хлібопе- реакції середовища в безкисневих 
канал через міжхребцеві отвори карські та кормові дріжджі, рід- (анаеробних) умовах при т-рі від 
і поділяються з кожного боку на ку вуглекислоту, кормові вітаміни, З—5 до 38—40® С. Найкраще збро- 
передню та задню гілки. У люди- глютамінову к-ту тощо. Осн. спо- джуються гексози (зокрема, глю- 
ни — 31 пара С. н. (8 пар шийних, живачами етилового спирту є харч, коза), дисахариди, гірше — пен- 
12 грудних, 5 поперекових, 5 кри- пром-сть, медицина, радіоелект- този. В процесі С. б. як побіч- 
жових, 1 куприкова). Про уражен- роніка. Для тех. цілей велику ний продукт утворюються сивушні 
ня С. н. див. Радикуліт. кількість етилового спирту одер- масла. 

Ю. П. Лиманський. жують гол. чин. гідролізом рос- СПИРТОВІ ЛАКИ — лаки, роз- 
СПИРТЙ (від лат. зрігііиз — линних нехарчових матеріалів чинником в яких є етиловий 
дух), алкоголі — органічні спо- (див. Гідролізна промисловість) спирт. С. л.— ЗО—40%-ні спирто- 
луки, що містять одну чи кілька або синтезуючи його різними хім. ві розчини природних {шелак, 
гідроксильних груп (—ОН), зв’я- методами (див. Спирти). В доре- каніфоль, сандарак, мастико то- 
заних з вуглеводневим радикалом, волюційній Росії діяли дрібні що) або синтетичних (напр., алкід- 
У С. група — ОН завжди приєдна- винокурні з-ди. Лише в кін- ні, фенолоальдегідні) смол. Роз- 
на до насиченого атома вуглецю, ці 19 — на поч. 20 ст. виникли від- різняють власне С. л., що містять 
Залежно від розташування ОН- носно великі пром. підприємства ЗО—40% смоли, і політури, 
групи в молекулі розрізняють С. по вироби, спирту-сирцю, понад в яких до 20% смоли. Для надан- 
первинні КСНгОН, вторинні 90% якого після ректифікації ня еластичності до С. л. додають 
КгСНОН і третинні КзСОН (де йшло на виготовлення горілки, пластифікатори — камфору, ри- 
К — СНз, С2Н5 та ін.), а за чис- За роки Рад. влади С. п. перетво- цинову олію та ін. Вводячи в них 
лом гідроксильних груп — одно- рилася на високорозвинуту галузь, спирторозчинні органічні барвни- 
атомні (СН3ОН — метиловий. Збудовано великі спиртові з-ди: ки, одержують чорні й кольорові 
СбНзСНгОН — бензиловий), двох- Єфремовський (Тул. обл.), Пет- лаки. С. л. наносять на поверхню 
атомні (СН2ОН — СН2ОН—ети- ровський (Івановська обл.). Марі- пензлем або ватним тампоном. 
ленгліколь),трьохатомні (СН2ОН— їнський (Кемер. обл.), Лохвиць- Внаслідок вивітрювання розчин- 
—СНОН — СН2ОН — гліцерин) кий (Полтав. обл.), Джамбул- ника утворюється блискуча плівка, 
та ін. Сполуки з ОН-групою, зв’я- ський (Каз. РСР), Карабалтин- нестійка до діяння води й перепа- 
заною з ароматичним ядром, наз. ський (Кирг. РСР) та багато ін., ду температур. Застосовують для 
фенолами. оснащених вітчизн. устаткуванням лакування деревини, паперу, шкі- 
Назви С. звичайно утворюють від найновіших конструкцій. На Ук- ри тощо. 
назв відповідних вуглеводневих ра- раїні до Великої Жовтн. соціа- У зв’язку з розвитком вироби, 
дикалів, напр., СНз—ОН — мети- лістич. революції найбільші під- лакофарбових матеріалів па ос- 
ловий С., С2Н5—ОН — етиловий приємства С. п. містилися в Кате- нові синтетичних смол (багато з 
С. (див. Номенклатура хімічна), ринославській, Київ., Харків, гу- яких не розчиняються в етилово- 
Нижчі насичені одноатомні С. берніях та на Львівщині. Особливо му спирті) пром. значення С. л. 
(від Сі до Сз) — рідини, що змі- швидко розвивалася С. п. в дово- зменшилось. . 
шуються з водою, з характерним енні п’ятирічки. Цьому сприяла СПИРТОВОЇ І ЛІК£РО-ГОРІЛ- 
запахом і пекучі на смак. С., у мо- нова сфера застосування етилового ЧАЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УК- 
лекулах яких 4—11 атомів вугле- спирту — для одержання синтетич- РАїНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОС- 
цю,— оліїсті рідини, не змішують- ного каучуку. В післявоєнні роки ЛІДНИЙ ІНСТИТ!^Т — установа 
ся з водою. Вищі С. (від Сі2) — поряд з відбудовою зруйнованих Мін-ва харчової промисловості 
тверді речовини без запаху й сма- під час Великої Вітчизн. війни СРСР. Засн. 1958 у Києві на базі 
ку. В С. водень ОН-груп здатний спиртових підприємств проводи- Київського філіалу Всесоюзного 
заміщ^шатись на сильно електропо- лось тех. переоснащення їх, наро- н.-д. ін-ту спиртової пром-сті. В 
зитивні метали (наприклад. На, щувались виробничі потужності, складі ін-ту П982) 5 наук, відді- 
К, М8,АІ) з утворенням алкого- здійснювалася концентрація ви- лів і 11 лабораторій, проектно- 
лятів. роби. Серед найбільших спеціалі- конструкторське бюро, 2 експери- 
3 неорганічними й органічними зованих підприємств С. п. рес- ментальні спиртові з-ди (смт Лу- 
к-тами, а також їхніми ангідрида- публіки — Лохвицький (Полтав. жани Чернів. обл. і с. Попівка 
ми й хл(уангідридами С. дають обл.) та Андрушівський (Жито- Сумської обл.). Осн. напрями ді- 
складні ефіри (див. також Етери- мир. обл.) спиртові комбінати, яльності ін-ту: створення доскона- 
фікація). Відщеплюючи воду від Барський і Калинівський (Вінн. лішої технології вироби, лікеро- 
С., одержують прості ефіри або обл.), Івашківський (Харків, обл.), горілчаних напоїв та комплексної 
ненасичені вуглеводні. Первинні Косарський (Черкас, обл.), Лужан- переробки цукробурякової меляси 
С. окислюються в альдегіди, вто- ський (Чернів. обл.) спиртові з-ди. на спирт, хлібопекарські і кормо- 
ринні — у кетони. У природі С. є В 1980 в УРСР було вироблено ві дріжджі, амінокислоти і мед. 
у вигляді складних ефірів у вос- 68,5 млн. дал етилового спирту- препарати; розробка високопро- 
ках і жирах. Вони утворюються сирцю (1940 — 26,5 млн. дал, дуктивної апаратури; автоматиза- 
при бродінні цукристих речовин. 1965 — 47,9 млн. дал). Осн. си- ція виробничих процесів; механі- 
Одержують С. гідратацією не- ровина для одержання спирту на зація трудомістких робіт; поліп- 
насичених вуглеводнів, гідролізом Україні — відходи цукробуряко- шення планування праці і її на- 
складних ефірів, відновленням вого вироби. На підприємствах ук. організації. В ін-ті удоскона- 
карбонільних сполук і ін. Широко С. п. республіки комплексно вико- люються методи охорони праці, 
застосовзгють як розчинники, си- ристовуються сировина й відходи техніки безпеки, хіміко-техноло- 
ровину для синтетичних волокон спиртового вироби. Створено гічного та мікробіол. контролю, 
і пластмас, лікарських, поверхне- понад 60 цехів, де виготовляють розв’язуються питання економії 
во-активних, запашних, вибухових кормові та хліоопекарські дріжд- сировини, паливно-енерг. ресур- 
речовин, у харч, пром-сті, меди- жі, рідку вуглекислоту, кормові сів. в. Г. Гарбаренко. 

СПИРТОВІ 
ЛАКИ 
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СПИС 

в. І. Спгцин. 

СПИС — 1) Колюча або метальна 
зброя. Застосовувався під час вій¬ 
ни і на полюванні переважною 
більшістю народів з часів палео¬ 
літу. Спочатку спис являв 
собою патик з загостреним кінцем, 
пізніше — патик завдовжки від 
1,5 до 5 м з наконечником (кре¬ 
м’яним, кістяним або металевим). 
Був на озброєнні, зокрема, у вої¬ 
нів Русі, запорізьких і донських 
козаків та ін. Різновид С.— піка, 
якою були озброєні регулярні 
кав. частини. Як знаряддя полю¬ 
вання зберігається в корінного на¬ 
селення Австралії, Океанії, індіан¬ 
ців Бразілії. 2) Спортивне зна¬ 
ряддя для метання. Поділяється 
на чоловіче (маса 800 г, довж.— 
2,7 м) і жіноче (маса — 600 г, 
довж. 2,3 м). Складається з дере¬ 
в’яного або металевого держака 
і сталевого наконечника. Метання 
С.— один з видів змагань у лег¬ 
кій атлетиці. 
СПЙЦИН Віктор Іванович [н. 
12 (25).ІУ 1902, Москва] — рад. 
хімік, акад. АН СРСР (з 1958). 
Герой Соціалістичної Праці (1969). 
Член КПРС з 1941. Закінчив 
Моск. ун-т (1922), де й працював 
(з 1942 професор, 1942—48 про¬ 
ректор). З 1949 — в Ін-ті фіз. хі¬ 
мії АН СРСР (з 1953 — директор). 
Осн. наук, праці присвячені хі¬ 
мії і технології рідкісних металів 
(молібдену, вольфраму, ніобію, 
танталу, берилію, урану та ін.), 
комплексних сполук, лантаноїдів 
і платинових металів, хімії радіо¬ 
активних елементів (технецію, про¬ 
тактинію, трансуранових елемен¬ 
тів), проблемам радіаційної хімії 
тощо. Нагороджений 4 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Премія ім. Д. І. Менделєєва 
АН СРСР, 1975. 
СПЙЦИН Олександр Андрійо¬ 
вич [14 (26).VIII 1858, м. Яранськ, 
тепер Кіров, обл.— 17.IX 1931, 
Ленінград] — рос. рад. археолог, 
чл.-кор. АН СРСР (з 1927). В 
1882 закінчив Петерб. ун-т. Пра¬ 
цював в Археологічній КОМІСІЇ 
(1892—1918) і Держ. академії 
історії матеріальної культури 
(1919—31). Багато років викладав 
у Петерб. (Ленінгр.) ун-ті. Автор 
праць, присвячених систематиза¬ 
ції, датуванню, витлумаченню ба¬ 
гатьох археол. матеріалів, що 
стосуються сх.-слов’ян, племен і 
Давньої Русі, племен епохи неолі¬ 
ту, бронзового віку і скіфо-сар- 
матського часу (в т. ч. на тер. 
України), а також методиці ар¬ 
хеол. досліджень. Один з перших 
у Росії застосував картографічний 
метод вивчення археол. матеріалів 
(див. Археологічні карти). 
СПІВ, вокальне мистецтво — ви¬ 
конання музики голосом; мистец¬ 
тво передавати засобами співочо¬ 
го голосу ідейно-образний зміст 
муз. твору; один з видів муз. 
виконавства. Види С.: зі словами 
і без слів (див. Вокаліз), сольний 
(одноголосий), ансамблевий {дует, 
тріо, квартет тощо) і хоровий 
(з інструм. супроводом і без ньо¬ 
го — а капела). Жанри С.: оперний 
(пов’язаний з драм, дією, вклю¬ 
чає всі види вокального мистецтва) 
та камерний (концертне виконання 
романсів і пісень соло або невели¬ 
кими ансамблями). С. розрізня¬ 
ють за стилями: співзгчий {канти¬ 

лена), декламаційний {речитатив, 
монолог, муз. декламація) і ко¬ 
лоратурний (див. Колоратура). 
С.— найпоширеніший вид народ¬ 
ної творчості. Народні співа¬ 
ки— перші представники вокально 
го мистецтва (див. Аеди, Барди, 
Мінезингери, Рапсоди, Скоморо¬ 
хи, Трубадури, а також Пісня). 
З народного С. розвинулося про- 
фес. вокальне мистецтво. З поя¬ 
вою християнства С. почали ви¬ 
користовувати у церк. богослужін¬ 
ні; при монастирях і церквах було 
відкрито перші школи С. В епо¬ 
ху Відродження з розвитком світ¬ 
ської муз. культури виникли нові 
жанри вокальної і вокально-ін- 
струм. музики — опера, пізніше 
романс, провідним став сольний 
С. Це сприяло формуванню в єв- 
роп. країнах вокальних шкіл, яке 
відбувалось одночасно з виник¬ 
ненням нац. композиторських шкіл 
(італійська, франц., німецько-авст¬ 
рійська та ін.). До серед. 20 ст. 
мистецтво С. широко розвинулось 

всіх європ. країнах, у СІЛА, 
наді, Пд. Америці, Японії, Ко¬ 

реї та ін. У Київській Русі перші 
профес. співацькі колективи і ви¬ 
кладання С. відомі з 10—11 ст. 
(півчі Володимира Святославича 
та навчання С. в Києво-Печер¬ 
ській лаврі). У Росії та на Україні 
до 18 ст. вокальне мистецтво іс¬ 
нувало у формі нар. і церковного 
С., які сприяли розвитку світської 
профес. вокальної творчості (рос. 
співаки 18—1-ї пол. 19 ст.— А. 
Михайлова, Є. Уранова-Сандуно¬ 
ва, Н. Семенова, П. Злов, В. Са- 
мойлов). Рос. вокальна школа 
склалася відповідно до творчих 
настанов композиторів М. Глинки 
(виховав таких видатних співаків, 
як Й. Петров, Г. Воробйова-Пет- 
рова, Д. Леонова, С. Гулак-Арте- 
мовський), О. Даргомижського, 
М. Мусоргського, О. Бородіна, 
М. Римського-Корсакова, П. Чай- 
ковського. На поч. 20 ст. рос. 
вокальна школа (Ф. Шаляпін, 
А. Нежданова, Л. Собінов та 
ін.)здобула світове визнання. На 
Україні народне вокальне мис¬ 
тецтво розвивалося здавна (див. 
Бандуристи, Кобзарі, Кобзарське 
мистецтво. Лірники). У 17—18 
ст. С. навчали в колегіях. Київсь¬ 
кій академії та Глухівській спі¬ 
вацькій школі, в 19 — на поч. 
20 ст.— у приватних муз. уч-шах 
і уч-щах Російського муз. т-ва, в 
київ. Музично-драматичній шко¬ 
лі Миколи Лисенка та консерва¬ 
торіях (див. Музична освіта). 
Всесвітньо відомою була діяль¬ 
ність укр. співаків С. Гулака-Ар- 
темовського, С. Крушельницької, 
О. Мишуги, О. Носалевича, М. 
Менцинського та ін. 
Після Великої Жовтн. соціалістич¬ 
ної революції ч досягла розквіту 
нац. вокальна культура народів 
усіх союзних республік. Традиції 
вітчизняної вокальної школи роз¬ 
вивали провідні рад. співаки, зо¬ 
крема, українські — М. Микиша, 
М. Донець, І. Паторжинський, 
М. Литвиненко-Вольгем^, О. Пе- 
трусенко, В. Гужова, 3. Гайдай, 
Л. Руденко, П. Білинник, М. Вор- 
вулєв, Є. Чавдар, Б. Гмиря, М. 
Гришко, Ю. Кипоренко-Домансь- 
кий, М. Роменський, М. Частій, 
П. Кармалюк та ін. 

Став дуже популярним естрадний 
С. (Л. Русланова, К. Шульженко, 
Л. Утьосов, Л. Зикіна, Р. Бейбу- 
тов, М. Магомаєв, С. Ротару та 
ін.). Систематично проводяться 
конкурси (див. Музичні конкурси), 
огляди, фестивалі молодих співа¬ 
ків, свята пісні. Кращі традиції 
нар. С. та хорового мистецтва роз¬ 
вивають профес. держ. колективи, 
зокрема на Україні: капели <Дум¬ 
кам, <Трембіта>, Капела банду¬ 
ристів УРСР, Український на¬ 
родний хор імені Г. Г. Верьов- 
ки. Закарпатський народний хор, 
Черкаський український народний 
хор; Буковинський ансамбль пісні 
і танцю та ін., колективи ху¬ 
дожньої самодіяльності. Див. та¬ 
кож статті про муз. театри, кон¬ 
серваторії, виконавські колективи, 
окремих виконавців; розділи Му¬ 
зика у томі Українська Радянська 
Соціалістична Республіка, у стат¬ 
тях про республіки СРСР та краї¬ 
ни світу. 
Літ.: Львов М. Л. Из истории вокаль¬ 
ного искусства. М., 1964; Назарен¬ 
ко И. К. Искусство пения. М., 1968; 
Микиша М. В. Практичні основи 
вокального мистецтва. К., 1971; Єв- 
тушенко Д. Г. Роздуми про голос. 
К., 1979. М. К. Кондратюк. 
СПІВАВТОРСТВО — творча 
участь кількох осіб у створенні 
наукового, літературного, мистець¬ 
кого твору, винаходу (див. Вина¬ 
хідництво) та ін. Авторські пра¬ 
ва на такий твір належать усім 
співавторам спільно і здійснюють¬ 
ся за згодою між ними незалежно 
від того, можна чи ні визначити 
створену кожним з них частину тво¬ 
ру (ст. 99 Основ цивільного зако¬ 
нодавства Союзу РСР і союзних 
республік, в УРСР ст. 479 ЦивК 
УРСР, п. 4 Положення про від¬ 
криття, винаходи і раціоналіза¬ 
торські пропозиції). Якщо в тво¬ 
рі науки, л-ри чи мистецтва можна 
виділити належну співавторові ча¬ 
стину, за ним, поряд із С. на колек¬ 
тивний твір, визнається і автор¬ 
ство на цю частину (розділ у книзі, 
музика пісні тощо). С. має місце й 
тоді, коли збігається дата пріо¬ 
ритету заявок, поданих різними 
особами на тотожний винахід або 
пром. зразок. Не вважаються спів¬ 
авторами особи, робота яких над 
твором є допоміжною, нанр., ре¬ 
дагування тексту, виконання об¬ 
числень тощо. Спори про С. вирі¬ 
шуються судом. Див. також Ав¬ 
торське право. Є. Ф. Мельник. 
СПГВАК Ель Гершович (Ілля Гри¬ 
горович; 22.x 1890, м. Васильків, 
тепер Київ. обл.— 6.IV 1950) — 
рад. мовознавець, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1939). Закінчив Глухівсь- 
кий учительський ін-т (1919). У 
1927—-ЗО — професор Одеського 
ін-ту нар. освіти, 1930—32 — Київ, 
ін-ту профес. освіти. Автор праць 
з заг. мовознавства, історії євр. 
літ. мови, лексикології, лексико¬ 
графії тощо (««Культура мови», 
1931, «Маркс і Енгельс про проб¬ 
леми мови», 1934, та ін.). Дослі¬ 
джував мову і стиль письменни¬ 
ків Шолом-Алейхема та Менделе 
Мойхер-Сфорі ма. 
СПІВВІДПОВІДАЧ — особа, що 
бере участь у цивільній справі 
на боці відповідача. Закон (в 
УРСР ст. 104 ЦПК УРСР) визна¬ 
чає, що позов можна пред’являти 
до кількох відповідачів (С.). Кож- 
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ний з них щодо другої сторони 
(позивачів) виступає в процесі 
самостійно. С. можуть доручити 
вести справу одному С., якщо він 
досяг повноліття і не є особою, 
над якою встановлено опіку або 
піклування. Суд, постановляючи 
рішення щодо кількох С., повинен 
зазначити, в якій частині воно 
стосується кожного з них, або вка¬ 
зати, що відповідальність є солі¬ 
дарною (ст. 208 ЦПК). 
СПІВДРУЖНІСТЬ країн, очолю¬ 
вана Великобританією — своєрід¬ 
на форма асоціації між Велико¬ 
британією та її колишніми колоні¬ 
ями, що стали незалежними держа¬ 
вами. Утворена англ. правлячими 
колами для використання в 
своїх екон. і політ, інтересах (див., 
зокрема, Валютні зони). Оформ¬ 
лена Вестмінстерським статутом 
1931 як брит. Співдружність на¬ 
цій у складі метрополії та її домі¬ 
ніонів (Канади, Австралійського 
Союзу, Нової Зеландії, Пд.-Афр. 
Союзу, Ньюфаундленду та Ір¬ 
ландії). С. являла собою спочат¬ 
ку особисту унію, оскільки гла¬ 
вою д-ви в кожному домініоні 
був англ. король. Після 2-ї світо¬ 
вої війни 1939—45 монархічний 
характер С. певною мірою втраче¬ 
ний, оскільки ряд д-в, що входять 
до С. (напр., Гана, Індія, Кенія, 
Шрі-Ланка), мають свого главу 
д-ви. Користуючись правом віль¬ 
ного виходу, з С. вийшли Бірма 
(1948), Ірландія (1949), ПАР (1961). 
Для координування діяльності С. 
ре^лярно скликаються конферен¬ 
ції прем’єр-міністрів і міністрів 
фінансів країн — учасниць С. 
(відіграють консультативну роль) 
і створюються постійні комітети з 
окремих проблем. Сучас. керівне 
становище Великобританії в С. 
визначається не юрид. нормами, 
а екон., фінанс. і політ, зв’язка¬ 
ми її з членами С. і є формою нео¬ 
колоніалізму. А. К. Мартиненко. 
^СПІВДРУЖНІСТЬ пбльсь- 
кого НАРбДУ» — таємна польс. 
бурж.-демократична організація, 
що боролася за визволення Польщі 
від іноземного гніту та здійснення 
прогресивних бурж. перетворень. 
Засн. 11.11 1835 С. Гощинським, 
Ш. Конарським, Л. Лукашевичем. 
До її складу входили ліберальна 
шляхта, бурж. інтелігенція, сту¬ 
дентська молодь. Орг-ції чС. п. н.» 
існували в Королівстві Польсько¬ 
му, Краківській республіці, Лит¬ 
ві, Білорусії, на Правобережній 
Україні, в Галичині. Керівний ор¬ 
ган чС. п. н.» — чГоловні збори» 
(містилися у Кракові, з 1836 — у 
Львові). Програма чС. п. н.» пе¬ 
редбачала відновлення Польщі в 
кордонах 1772, не визнавала нац. 
прав українців, білорусів, литов¬ 
ців. В орг-ції точилася гостра бо¬ 
ротьба між ліберальною і демо¬ 
кратичною течіями. В Галичині 
в межах чС. п. н.» існувало окре¬ 
ме чРуське коло», що об’єднувало 
укр. студентську молодь, в 1838— 
39 орг-ції чС. п. н.» на Україні, 
в Литві та Білорусії розгромив 
царський уряд. У Галичині австр. 
уряд репресував членів чС. п. н.» 
після розфому галицького рево- 
люц. підпілля 1840—41. 

Ф. /. Стпеблій. 
СПІВЗВУЧЧЯ — одночасне зву¬ 
чання кількох звуків. Види С.: 

унісон — звучання кількох зву¬ 
ків однієї висоти; інтервал — зву¬ 
чання двох звуків різної висоти; 
акорд — звучання трьох і більше 
звуків різної висоти. С. може бути 
консонуючим і дисонуючим (див. 
Консонанс, Дисонанс). 
СПІВбЧИЙ ГбЛОС — сукуи- 
ність звуків, утворюваних внаслі¬ 
док коливання голосових зв’язок 
людини і дії резонаторів. С. г. 
характеризується обсягом {діапа¬ 
зоном), висотою, силою і тембром. 
Висота голосу залежить від дов¬ 
жини голосових зв’язок та кіль¬ 
кості їхніх коливань на секунду, 
сила — від амплітуди коливань, 
тембр — від кількості обертонів. 
Голос має регістри. С. г. класифі¬ 
кують за тембро.м та висотою. 
Чоловічі голоси: високий — тенор, 
середній — баритон, низький — 
бас\ жіночі: високий — сопрано, 
середній — меццо-сопрано, низь¬ 
кий — контральто', дитячі: дис¬ 
кант, альт. 
співбчі птАхи, різноголосі 
(Озсіпез, синонім Раззегез) — під¬ 
ряд птахів ряду горобцеподібних. 
Об’єднує бл. 50 родин (бл. 4000 
видів), тобто половину усіх відо¬ 
мих птахів. Найхарактернішою оз¬ 
накою С. п. є складна будова го¬ 
лосового апарату, що дозволяє 
їм видавати красиві звуки. С. п. 
поділяють на 2 групи. Перша об’єд¬ 
нує австралійських птахів 2 родин 
(4 види), у яких голосовий апарат 
ще розвинений недостатньо, дру¬ 
га — справжні С. п.— об’єднує 
решту родин. На тер. СРСР до 
С. п. належать всі види ряду го¬ 
робцеподібних, у т. ч. на Україні 
бл. 130 видів (21 родина), з них 
найвідоміші: соловейко, дрізд, чи¬ 
жик, зяблик, очеретянка та інші. 

А. П. Федоренко. 
СПІВПОЛІМЕРИ — полімери, 
макромолекули яких містять мо- 
номерні ланки кількох типів. У 
регулярних С. різні ланки розпо¬ 
діляються за певною періодич¬ 
ністю. Напр., С. стиролу з ма¬ 
леїновим ангідридом побудова¬ 
ний за принципом... АВАВАВ... 
(А і В — мономерні ланки різних 
типів). У нерегулярних С. розпо¬ 
діл ланок випадковий, що харак¬ 
терно для багатьох синтетичних 
С. У нуклеїнових кислотах і 
більшості білків нерегулярні по¬ 
слідовності ланок задаються від¬ 
повідним кодом і визначають біо- 
хім. й біол. специфічність відпо¬ 
відних сполук. С., в яких ланки 
кожного типу утворюють досить 
довгі неперервні послідовності 
(блоки), що змінюють одна одну 
у межах макромолекули, наз. 
блокспівполі м е р ам и. 
До внутр. (некінцевих) ланок ма- 
кромол. ланцюга одного хім. скла¬ 
ду можуть бути приєднані один 
або кілька ланцюгів ін. складу, 
такі С. наз. прищеплени- 
м и. Сполучаючи в одній макро¬ 
молекулі хім. ланки різних типів, 
можна створювати матеріали з на¬ 
перед заданими властивостями. 
співполімеризація — полі¬ 
меризація кількох різних моно¬ 
мерів, напр. бутадієну з стиролом. 
Внаслідок С. утворюються співпо¬ 
лімери. С. дає можливість синтезу¬ 
вати полімерні речовини, що поєд¬ 
нують в одному матеріалі власти¬ 
вості різних гомополімерів. За¬ 

стосовують С. також для одержан¬ 
ня деяких синтетичних каучуків, 
пластичних мас тощо. 
СПІВТОВАРЙСТВО, Французи 
ке співтовариство — воєнно-полі¬ 
тичне і економічне об’єднання на 
чолі з Францією, до якого входять 
її колоніальні володіння (замор¬ 
ські території й заморські депар¬ 
таменти) і більшість незалежних 
держав Африки — кол. франц. 
колоній. Засновано 1958 (замість 
Франц. союзу, засн. 1946, що роз¬ 
пався) з метою збереження політ, 
контролю та екон. позицій Фран¬ 
ції, насамперед на афр. континен¬ 
ті. Членство у С. закріплювалося 
укладенням спец, угод про участь 
у С. в рамках договорів про ч друж¬ 
бу і співробітництво», підписаних 
між Францією і незалежними 
д-вами Африки. У відання С. пе¬ 
рейшли зовн. політика країн-учас- 
ниць, їхня оборона, грошова си¬ 
стема, екон. і фінанс. політика, 
використання стратегічної сирови¬ 
ни, а також контроль над органа¬ 
ми юстиції, вищою освітою, ві^тр. 
і зовн. транспортом і засобами 
зв’язку. Глава С.— президент 
Франції. Керівні органи — вико¬ 
навча рада, сенат, арбітражний суд. 
Вилучення суверенних прав неза¬ 
лежних д-в Африки на користь 
^г-ції, підлеглої президентові 
Франції, привело до виходу 1960 
із С. більшості афр. країн. В 1-й 
пол. 70-х рр., після перегляду до¬ 
говорів про «дружбу і спі^обіт- 
ництво» МІЖ афр. країнами і Фран¬ 
цією, угоди про участь у С. не 
було поновлено з боку афр. країн 
— членів С., що фактично приве¬ 
ло до розпаду орг-ції, проте С. 
як об’єднання фігурує і далі в 
конституції Франц. республіки. 

М. І. Маимескул. 
СПІВІ^’ЧАСТЬ — спільна участь 
двох або більше осіб у вчиненні 
злочину. За рад. правом С. охоп¬ 
лює всі випадки, коли особи спіль¬ 
но вчиняють один умисний злочин, 
проте об’єднання їхніх злочин¬ 
них зусиль може набувати різних 
форм: співвиконавство, С. у вузь¬ 
кому розумінні і С. особливого 
роду, при співвиконавстві кож¬ 
ний із співучасників бере безпо¬ 
середню участь у виконанні об’ 
єктивної сторони складу злочину. 
При С. у вузькому розумінні між 
співучасниками існує розподіл ро¬ 
лей: одні безпосередньо здійсню¬ 
ють об’єктивну сторону злочину, 
інші допомагають їм, підбурюють 
їх, організовують їхню злочинну 
діяльність чи керують нею. Від¬ 
повідно до ст. 17 Основ кримі¬ 
нального законодавства Союзу 
РСР і союзних республік (в УРСР 
— ст. 19 КК УРСР) співучасника¬ 
ми злочину, поряд з виконавцями, 
визнаються організатори, підмов¬ 
ники і пособники. Єдиною підста¬ 
вою кримінальної відповідально¬ 
сті як безпосередніх виконавців, 
так і ін. співучасників є наявність 
у їхніх діях складу злочину. Про¬ 
те склад злочину організатора, під¬ 
мовника й пособника визначається 
не лише ознаками, передбаченими 
в конкретній статті Особливої 
частини КК (див. Кримінальний 
кодекс УРСР), а й ознаками, 
вказаними в Заг. частині КК. По¬ 
карання співучасникам злочину 
визначається з урахуванням сту- 12 ст. 

СПІВУЧАСТЬ 

1 наконечники 

а) і 15 ст. (2). 
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Магнітоі н ду кційний 
спідометр: 
1 — валик привода; 
2 — постійний магніт; 
3 — картушка; 
4 — стрілка; 
5 — валик лічильного 
механізму. 

Всесоюзні з'їзди 
архітекторів 
1- й — 1937 

2- й — 1955 

3- й — 1961 

4- й - 1965 

5- й — 1970 

6- й - 1975 

7- й — 1^81 

Всі з’їзди відбувалися 
в Москві. 

З'їзди 
архітекторів України 
1- й - 1937 

2- й - 19.55 

3- й - 1960 

4- й - 1965 

5- й — 1970 

6- й - 1975 

7- й - 1980 

Всі з'їзди відбувалися 
в Києві. 

пеня і характеру участі кожного 
з них у вчиненні злочину. Якщо 
виконавець вчинить злочинну дію, 
яка не охоплюється умислом під¬ 
мовника чи пособника злочину 
(т. 3. ексцес виконавця), то за цю 
дію ін. співучасники відповідаль¬ 
ності не несуть. С. особливого ро¬ 
ду — це така форма спільної 
злочинної діяльності двох або біль¬ 
ше осіб, яка утворює спец, склад 
злочину, передбачений безпосеред¬ 
ньо в Особливій частині КК. Вона 
буває трьох видів: проста група, 
тобто група, що утворилась без 
зговору; група, що склалася за 
попереднім зговором винних, 
і злочинна орг-ція. Кримінальні 
кодекси передбачають відповідаль¬ 
ність за участь у таких видах зло¬ 
чинних орг-цій, як антирад. орг- 
ція і банда (див. Бандитизм). 
Відповідальність кожного зі спів¬ 
учасників при цій формі С. визна¬ 
чається конкретною статтею (ча¬ 
стиною статті) Особливої частини 
КК незалежно від того, викону¬ 
вали вони однакові чи різні дії. 
Зважаючи на особливу небезпеч¬ 
ність злочинних орг-цій, рад. за¬ 
конодавство встановлює відпові¬ 
дальність не лише за вчинення ци¬ 
ми орг-ціями конкретних злочинів, 
а й за самий факт утворення їх, 
вступ до них або участь у них. 
Заг. обставиною, що обтяжує від¬ 
повідальність за будь-який злочин, 
є вчинення його організованою 
групою. 
Літ.: Уголовньїй кодекс Украинской 
ССР. Научно-практический коммен- 
тарий. К., 1978; Гришаев П. И., Кри- 
гер Г. А. Соучастие по советскому уго- 
ловному праву. М., 1959; Бурчак 
Ф. Г. Учение о соучастии по советско¬ 
му уголовному праву. К., 1969; Тель- 
нов П. Ф. Ответственность за соучас¬ 
тие в преступлении. М., 1974. 

Ф. Г. Бурчак. 

СПІДОМЕТР (від англ. зреесі — 
швидкість і грец. іієтресо — вимі¬ 
рюю) — прилад, що показує швид¬ 
кість руху автомобіля або ін. 
трансп. машини, а також пройде¬ 
ний ними шлях. До найпоширені¬ 
ших належать магнітоі ндукційні 
С. Для визначення швидкості ру¬ 
ху (в км/год) в таких С. (мал.) є 
обертовий постійний магніт і ме¬ 
талевий чашоподібний пристрій 
(картушка), з’єднаний з стрілкою, 
яка відхиляється пропорційно до 
швидкості машини (до швидкості 
обертання магніта). Привод С.— 
електричний або механічний (зви¬ 
чайно гнучкий вал, що передає 
обертовий момент від трансмісії 
або колеса). Сумарний пройдений 
шлях (в км) реєструється лічиль¬ 
ним барабанчиковим механізмом 
спідометра. 
сп^IО^, Колос (а Діви) — зоря 
1-ї візуальної зоряної величини, 
найяскравіша в сузір’ї Діви. Світ¬ 
ність у 740 разів більша сонячної, 
віддаль від Сонця бл. 50 парсек. 
С. є затемнюваною змінною зорею. 
СПІКАННЯ у техніці — пе¬ 
ретворення при підвищеній т-рі 
заготовок, сформованих з порошко¬ 
подібних або ін. дрібнозернистих 
матеріалів, у міцний пористий чи 
суцільний виріб. Супроводиться 
зміною фіз.-мех. властивостей і 
структури матеріалу. Провадиться 
в печах у захисному середовищі 
(напр., заготовки з металевих по¬ 
рошків або безкисневих сполук) 

або в повітрі (заготовки з порош¬ 
ків оксидів). Спіканням одер¬ 
жують керамічні матеріали, 
піноскло (див. Піноматеріали), 
деякі вогнетривкі матеріали, аг¬ 
ломерат тощо. С. є одним з най¬ 
важливіших процесів у вироби. 
порошкових матеріалів (див. та¬ 
кож Порошкова металургія). 
СПГКЕР (англ. зреакег, букв.— 
оратор, від зреак — говорити) — 
в ряді бурж. д-в голова нижньої 
палати двопалатного парламенту 
(напр., у Великобританії, Індії, 
США) або однопалатного парла¬ 
менту (в Кенії, Новій Зеландії та 
ін.). Обирається відповідно па¬ 
латою або парламентом з числа 
їхніх депутатів. 
СПІКЛЙВІСТЬ — властивість по¬ 
рошкоподібних . матеріалів утво¬ 
рювати при нагріванні полі криста¬ 
лічний (з кристалічних агрегатів) 
матеріал (виріб) з належною по¬ 
ристістю і мех. міцністю. Серед 
металевих порошків найкращою 
С. відзначаються порошки, одер¬ 
жані відновленням оксидів мета¬ 
лів воднем (порошки міді, нікелю, 
кобальту та ін.), розкладом кар¬ 
бонілів металів (напр., порошки 
заліза, молібдену) та електролі¬ 
зом водних розчинів солей (напр., 
порошки срібла). Найнижчою є 
С. металевих порошків, одержаних 
мех. помелом або розпиленням 
розплавів (залізні, нікелеві або 
ІН. порошки). Доброю С. характе¬ 
ризуються порошки боридів, кар¬ 
бідів і нітридів. С.— важлива 
характеристика матеріалів, що їх 
піддають спіканню. 
СПГКУЛИ (від лат. зрісиїиш — 
вістря) — виступи сонячної хро¬ 
мосфери, що їх видно на краю 
сонячного диска під час повних 
сонячних затемнень або при спо¬ 
стереженні в монохроматичному 
світлі ліній водню та ін. С. простя¬ 
гаються в сонячну корону до висо¬ 
ти 6—10 тис. км, серед, діаметр 
їх 800—1000 км. Серед, час жит¬ 
тя С.— 5—10 хв, кінетична темпе¬ 
ратура їхньої плазми » (8—20) X 
X 10^ К, концентрація електронів 
» З • 10*®—З • 10** см“®, швид¬ 
кості внутр. рухів 5—ЗО км/с. 
На Сонці існує одночасно бл. кіль¬ 
кох сотень тисяч С. Вони виника¬ 
ють переважно в спокійних облас¬ 
тях Сонця на межах супергранул в 
місцях посилених магн. полів. 
Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 304—305. в. Г. Іванчук. 
СПГЛІСТЬ ГР!^НТУ — стан 
грунту, що визначає готовність 
його для обробітку і сівби. Розріз¬ 
няють фізичну С. г. (настає 
при вологості грунту 55—65% від 
його повної вологоємності) і біо¬ 
лог і ч н у С. г., при якій в грун¬ 
ті Інтенсивно розвиваються мік¬ 
робіологічні процеси, настає, коли 
верхній шар грунту прогріється 
до 10—15’’ С. 
спГлість лГСУ — стан наса¬ 
дження, при якому воно досяг- 
ло якостей, найбільш придатних 
для використання. В лісовому 
господарстві СРСР розрізняють 
С. л.: природну, кількісну, якісну, 
господарську, технічну і віднов- 
лювальну. Природна С. л. 
визначається віком, в якому 
деревостан починає відмирати. 
Кількісна С. л. настає у 
віці, коли насадження має найви¬ 

щий річний приріст деревини (за¬ 
пас деревини в м®/га, поділений 
на вік лісостану). Якісною 
С. л. наз. вік дерев лісостану, в 
якому об’ємна одиниця лісової 
продукції найбільш цінна. Гос¬ 
подарська С. л.— вік дерев, 
в якому насадження дає в серед¬ 
ньому за рік найбільший грошо¬ 
вий прибуток. Технічна С. л. 
характеризується віком насаджен¬ 
ня, в якому воно в середньому за 
рік дає найбільший вихід бажаного 
сортименту деревини для народно¬ 
го г-ва. Відновлювальна 
С. л. настає у віці, в якому забез¬ 
печується найбільше природне від¬ 
новлення лісу. При встановленні 
віку рубок лісу, залежно від кон¬ 
кретних умов, беруть до уваги 
спілість лісу. с. А. Генсірук, 

Л. Й. Гайдарова. 
^СПІЛКА», -«Українська соціал- 
демократична спілка» — укр. 
дрібнобурж. націоналістична ор¬ 
ганізація. Виникла в кін. 1904 
як^ автономна орг-ція меншовиць¬ 
кої фракції РСДРП. Виступала 
проти ленінської аграрної програ¬ 
ми. В період реакції 1907—10 <С.» 
розпалася. В 1912 існували неве¬ 
ликі розрізнені групи її. В 1908 як 
орган -«С.» виходила газ. -«Прав¬ 
да» (віденська) ліквідаторського 
напряму. 
СПГЛКА АРХІТЄКТОРІВ СРСР 
(СА СРСР) — громадська творча 
організація, що об'єднує архітек 
торів та інших спеціалістів, діяль 
ність яких пов’язана з архітекту 
рою. Створена 1932 (до 1955 наз. 
Спілка рад. архітекторів). Осн. 
завдання СА СРСР — підвищен¬ 
ня рівня рад. архітектури, роз¬ 
виток професійної майстерності ар¬ 
хітекторів, удосконалення ідей¬ 
но-художнього оформлення та 
створення індивідуального обличчя 
міст і малих населених місць. Най 
вищий керівний орган СА СРСР 
— Всесоюзний з’їзд (див. табл.). 
Між з’їздами виконавчими орга¬ 
нами є правління та секретаріат. 
Правлінню підпорядковані архіт. 
фонд і курси підвищення кваліфі¬ 
кації архітекторів. До СА СРСР 
входять спілки архітекторів союз¬ 
них республік, а також місцеві 
орг-ції автономних республік, кра¬ 
їв, областей і міст. СА СРСР 
об’єднувала 16 983 члени (на 1.1 
1983). Спілка видає журн. -«Ар- 
хитектура СССР» й додаток до 
-«Стройте льной газетн» — -«Ар- 
хитектура» (останній разом з 
Держкомітетом по цивільному 
буд-ву і архітектурі Держбуду 
СРСР). Правління СА СРСР очо¬ 
лювали К. Алабян (1932—50), 
С. Чернишов (1950—55), П. А6- 
росимов (1955—61), О. Власов 
(1961—62), Г. Орлов (1963— 
80), А. Полянський (з 1981). 
СА СРСР — одна з засновників 
Міжнародної спілки архітекто¬ 
рів. Нагороджена орденом Леніна 
(1970). М. в. Баранов. 
СПГЛКА АРХІТЄКТОРІВ УК¬ 
РАЇНИ (САУ) — громадська 
творча організація, що об’єднує 
архітекторів республіки та інших 
спеціалістів, діяльність яких по¬ 
в’язана з архітектурою. Засн. 1933. 
Входить до складу Спілки архі¬ 
текторів СРСР. Найвищий керів¬ 
ний орган САУ — респ. з’їзд (див. 
табл.). З’їзд обирає виконавчий 



орган — правління САУ, правлін¬ 
ня — президію. На 1.1 1983 
САУ об’єднувала 2557 членів. 
Є 28 відділень Спілки в областях і 
містах республіки. При правлінні 
створено творчі секції та комісії. 
Голова САУ 1937—75 — Г. Го¬ 
ловко, з 1975 — І. Седак. Ра 
зом з Держбудом УРСР Спілка 
видає жури. <Строительство и 
архитектура^. І. М. Седак. 

«СПГЛКА ВЙЗВОЛЕННЯ УК¬ 
РАЇНИ > («СВУ») — контррево- 
люц. укр. бурж.-націоналістична 
підпільна організація. Створена 
1926 кол. керівниками антирад. 
орг-ції Братство укр. державності 
(БУД), ліквідованої 1924. Скори¬ 
ставшись з піклування Комуністич¬ 
ної партії про науку і старих спе¬ 
ціалістів, замасковані націоналіс¬ 
ти добилися легалізації кол.^ке¬ 
рівника БУД С. Єфремова. Його 
було обрано віце-президентом Все- 
укр. АН (ВУАН). До установ 
ВУАН він почав стягувати своїх 
однодумців — запеклих націона¬ 
лістів, які стали ядром чСВУ». 
До неї ввійшли кол. члени укр. 
бурж. і дрібнобурж. націоналіс¬ 
тичних партій — Української пар¬ 
тії соціалістів-федералістів, Ук¬ 
раїнської соціал-демократичної 
робітничої партії, Української 
партії соціалістів-революціоне- 
рів. Провідна група чСВУ» скла¬ 
далася з кол. міністрів і дипло¬ 
матів Центральної ради і петлю¬ 
рівської Директорії. чСВУ» ста¬ 
вила своєю метою повалення Рад. 
влади і реставрацію на Україні 
капіталістичного ладу. Не маючи 
підтримки в народі, «СВУ» покла¬ 
дала свої надії на іноз. воєнну ін¬ 
тервенцію і класово ворожі еле¬ 
менти всередині країни. Вона бу¬ 
ла зв’язана з військ, штабами і 
розвідками капіталістичних д-в, 
одержувала від них директиви і 
фінанс. допомогу, за їхнім зав¬ 
данням вчиняла терористичні, ди¬ 
версійні акти, готувала збройне 
повстання. Гол. ставку «СВУ» 
робила на куркульство, кол. пет¬ 
люрівців, залишки бурж.-націо¬ 
налістичних партій, реакційне ду¬ 
хівництво т. 3. української авто¬ 
кефальної православної церкви. 
<СВУ» мала мережу місц. орг-цій. 
Для антирад. роботи серед молоді 
при «СВУ» було створено «Спіл¬ 
ку української молоді» («СУМ»). 
У 2-й пол. 1929 органи ДПУ УРСР 
викрили «СВУ». Відкритий суд. 
процес над «СВУ» (відбувся 1930) 
показав трудящим України справ¬ 
жнє контрреволюційне обличчя на¬ 
ціоналістів, завдав серйозного уда¬ 
ру укр. бурж. націоналізмові та 
його ідеології. П. П. Бачинський. 

СПГЛКА ВОЙОВНЙЧИХ БЕЗ- 
ВІРНИКІВ — масова добровільна 
організація трудящих СРСР, що 
існувала 1925—47 і проводила ан¬ 
тирелігійну пропаганду. Велику 
роль у сформуванні С. в. б. віді¬ 
грала газета «Безбожник» (1922— 
41). Актив газети 1924 засн. 
«Товариство друзів газети ,,Без- 
божник“». На 1-му з’їзді цього то¬ 
вариства було створено Спілку без¬ 
вірників, яка 1929 дістала назву 
С. в. б. Центр, раду С. в. б. очо¬ 
лював О. М. Ярославський. С. в. 
б. пропагувала природничонаук. 
та атеїстичні знання, проводила 
індивід, роботу з віруючими, готу¬ 

вала кадри пропагандистів і агіта- 
торів-атеїстів, випускала наук, 
і наук.-популярну л-ру, а також 
ряд періодичних видань мовами 
народів СРСР. На Україні вида¬ 
валися газ. «Войовничий безвір¬ 
ник» та журн. <Безвірник>. С. в. 
б. СРСР входила до складу між- 
нар. орг-ції — Інтернаціоналу про- 
лет. вільнодумців, а пізніше — 
до Всесвітнього союзу вільнодум¬ 
ців. у 1947 припинила існування 
у зв’язку з переданням функцій' 
наук.-атеїстичної пропаганди Т-ву 
для поширення політ, та наук, 
знань (з 1963 — т-во <3нання>). 
СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ СРСР 
— Громадська творча організація 
радянських професійних працівни¬ 
ків періодичної преси, телебачен¬ 
ня, радіомовлення, інформаційних 
агентств, видавництв. Гол. мета 
Спілки — сприяти активній участі 
журналістів у комуністичному бу¬ 
дівництві, допомагати підвищен¬ 
ню їхньої політ, зрілості та про- 
фес. майстерності. Створена 1959. 
Членами її можуть бути журналіс¬ 
ти, фотокореспонденти, художни¬ 
ки, редактори, які працюють у си¬ 
стемі рад. засобів масової інфор¬ 
мації та пропаганди й активно зай¬ 
маються журналістською діяль¬ 
ністю. На поч. 1982 Спілка налічу^ 
вала понад 75 тис. членів. Вищий 
керівний орган — Всесоюзний 
з’їзд, який скликається один раз 
на 5 років. На 1982 відбулося 5 
з’їздів (табл.). Діяльністю Спілки 
між з’їздами керує правління, 
поточною організаційно-творчою та 
ідейно-виховною роботою — секре¬ 
таріат. Організаційно Спілка бу¬ 
дується за територіально-виробни¬ 
чим принципом, у редакціях ство¬ 
рено первинні журналістські орга¬ 
нізації, в краях та областях — кра¬ 
йові, обласні орг-ції, в союзних 
та авт. республіках — респ. спіл¬ 
ки (див. Спілка журналістів Ук¬ 
раїни). С. ж. СРСР — член Між¬ 
народної організації журналістів 
(МОЖ). Спілка видає тижневик 
«За рубежом», журнали «Журна- 
лист», «Советское фото», «Демокра- 
тический журналист» (видання 
МОЖ рос. мовою) та «Информа- 
ционньїй вестник». В 1961 встанов¬ 
лено премію ім. В. В. Воровського 
за кращі твори в галузі міжнар. 
журналістики, а. В. Мяловицький. 
СПГЛКА ЖУРНАЛІСТІВ УКРА¬ 
ЇНИ — Громадська творча орг ція 
працівників редакцій газет, 
журналів, телебачення й радіо, 
видавництв та інформаційних 
агентств. Ставить за мету сприяти 
творчим працівникам засобів ма¬ 
сової інформації і пропаганди, 
підвищенню марксистсько-ленін¬ 
ської освіти, ділової компетент¬ 
ності, фахової майстерності у ко¬ 
муністичному вихованні трудя¬ 
щих і мобілізації їх на успішне 
виконання завдань комуністично¬ 
го будівництва. Створена 1959. 
Організаційно входить до Спілки 
журналістів СРСР, керується її 
Статутом. Вищий керівний ор¬ 
ган — з’їзд журналістів України 
(табл.). З’їзд обирає правлін¬ 
ня, секретаріат, ревізійну комісію. 
С. ж. У. налічувала 10,5 тис. чле¬ 
нів (1983). Діють 25 обл., понад 
540 первинних орг-цій, 22 творчі 
комісії і секції. У Києві й ряді об¬ 
ластей працюють постійно діючі 

школи журналістської майстер¬ 
ності. Через респ. і всесоюзні твор¬ 
чі комісії та секції С. ж. У. під¬ 
тримує тісні творчі зв’язки й 
обмінюється досвідом з журналі¬ 
стами братніх республік, а також 
з прогресивними журналістськими 
орг-ціями світу, які входять до 
Міжнародної організації журна¬ 
лістів. Для навчання активістів 
преси створено 17 нар. ун-тів і 
335 шкіл робсількорів (1982). З 
1964 творчі здобутки членів спіл¬ 
ки й громад, кореспондентів від¬ 
значаються премією ім. Я. Галана, 
призом «Золоте перо». З 1982 
запроваджено почесне звання «За¬ 
служений журналіст Української 
РСР». Видає інформаційний мі¬ 
сячник «Журналіст України>. 
Правління С. ж. У. очолювали 
укр. журналісти І. Сиромолотний, 
І. Педанюк, Ю. Лазебник, Я. 
Пашко. З 1969 голова правління— 
В. Сіробаба. в. Я. Сіробаба. 
СПГЛКА КІНЕМАТОГРАФГС- 
ТІВ СРСР — громадська творча 
організація, що об’єднує діячів кі¬ 
номистецтва СРСР (режисерів, кі¬ 
нодраматургів, акторів, операто¬ 
рів, художників, композиторів, 
звукооператорів, критиків, редак¬ 
торів, творчих працівників теле¬ 
бачення, наукових та інженерно- 
технічних працівників, які мають 
самостійні роботи в галузі кіно- 
техніки). Оргкомітет Спілки (на 
чолі з І. Пир*євим) було створено 
1957, Спілку — на Установчому 
з’їзді кінематографістів СРСР 
(1965). Мета С. к. СРСР — згур¬ 
тування кінодіячів для створення 
на основі методу соціалістичного 
реалізму високоідейних, худож¬ 
ньо досконалих фільмів, сприяння 
творчому зростанню кінопраців- 
ників, дальшому розвиткові ба- 
гатонац. рад. кіномистецтва. Най¬ 
вищий керівний орган Спілки — 
Всесоюзний з’їзд кінематографіс¬ 
тів (див. табл.), виконавчий — 
правління. Перший секретар прав¬ 
ління С. к. СРСР — Л. Куліджа- 
нов (з 1965). У кожній союзній 
республіці (крім РРФСР) є респ. 
спілки, в авт. республіках і вели¬ 
ких містах — відділення С. к. 
СРСР. На 1.1 19Й об’єднувала 
6159 членів. З 1959 при Спілці 
працює Бюро пропаганди рад. 
кіномистецтва. Спілка видає (ра¬ 
зом з Держкіно СРСР) журнали 
«Советский ^кран» (з 1925) та 
«Искусство кино» (з 1931). Пред¬ 
ставники С. к. СРСР беруть участь 
у роботі численних міжнар. кіноор- 
ганізацій. Нагороджена орденом 
Леніна (1971). 
СПІЛКА КІНЕМАТОГРАФІС¬ 
ТІВ УКРАЇНИ — громадська 
творча організація, що об’єднує 
діячів кіномистецтва України (ре¬ 
жисерів, кінодраматургів, акторів, 
операторів, художників, компо¬ 
зиторів, звукооператорів, крити¬ 
ків, редактсуів, творчих праців¬ 
ників телебачення, наукових та 
інженерно-технічних працівників, 
які мають самостійні роботи в га¬ 
лузі кінотехніки). С. к. У. входить 
до складу Спілки кінематогра¬ 
фістів СРСР. Оргбюро С. к. Ук¬ 
раїни створено в листопаді 1957, 
Спілку — 1958. Найвищий керів¬ 
ний орган Спілки — респ. з’їзд 
(дав. табл.), виконавчий— прав¬ 
ління. Перший секретар правлін- 
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СПІЛКА КІНЕМАТО¬ 

ГРАФІСТІВ 
УКРАЇНИ 

Всесоюзні з’їзди 
журналістів 
1- й - 195У 
2- й - 1966 

3- й - 1971 

4- й — 1977 

5- й — 1982 

Всі з’їзди відбумали¬ 
ся в Москві. 

З’їзди Журналістів 
України 
1- й - 1959 

2- й - 1966 

3- й - 1971 

4- й — 1977 

5- й — 1982 

Всі з’їзди відбували 
ся в Києві. 

Всесоюзні з’їзди 
кінематографістів 
Установчий — 1965 

1- й — 1969 

2- й - 1973 

3- й — 1976 

4- й ~ 1981 

Всі з’їзди відбували¬ 
ся в Москві 

З’їзди Спілки кінема¬ 
тографістів України 
1- й — 1963 

2- й — 1968 

3- й - 1976 

4- й - 1981 

Всі з’їзди відбувалися 
в Києві. 
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СПІЛКА 
КОМПОЗИТОРІВ 
СРСР 

Всесоюзні з’їзде 
композиторів 
1- й — 1948 

2- й - 1957 

3- й - 1962 

4- й - 1968 

5- й - 1974 

6- й — 1979 

Всі з’їзди відбувалися 
в Москві 

З’їзди композиторів 
України 
1- й - 1939 

2- й - 1941 

3- й - 1956 

4- й - 1962 

5- й - 1968 

6- й - 1974 

7- й - 1979 

Всі з’їзди відбували¬ 
ся в Києві. 

Всесоюзні з’їзди 
письменників 
1- й — 1934 
2- й - 19.")4 
3- й — 1959 

4- й — 1967 
5- й — 1971 
6- й — 1976 
7- й — 1981 

Всі з’їзди відбували¬ 
ся в Москві. 

З’їзди письменників 
України 
1- й - 1934 

2- й — 1948 

3- й — 1954 

4- й - 1959 

5- й — 1967 

6- й — 1971 

7- й — 1976 

8- й - 1981 

Перший з’їзд пись¬ 
менників України почав 
роботу в Харкові, а за¬ 
вершив у Києві. Всі 
наступні з’їзди відбу¬ 
валися в Києві. 

ня С. к. У. з часу її заснування — 
Т. Левчук. Є відділення в Одесі 
і на Київ. кіностудії худож. 
фільмів ім. О. П. Довженка. На 
1.1 1983 об’єднувала 649 членів. 
У системі Спілки працюють ко¬ 
місії та секції: кінодраматургії, 
худож. кінематографії, мульти¬ 
плікаційного фільму, докумен¬ 
тального кіно, наукового кіно, ак¬ 
торської майстерності, телебачен¬ 
ня, критики, теорії та історії кіно, 
по роботі з творчою молоддю та 
ін. Разом з Держкіно УРСР видає 
журнал ^Новини кіноекрану^. 

^ Т. В. Левчук. 
СПГЛКА КОМПОЗЙТОРІВ 
СРСР (СК СРСР) — громадська 
творча організація композиторів і 
музикознавців СРСР. Засн. 1932. 
У 1932—57 наз. Спілка рад. ком¬ 
позиторів. Завдання — згуртуван¬ 
ня композиторів і музикознавців 
для створення на основі методу 
соціалістичного реалізму високо- 
худож. творів, ідейно-політичне 
виховання членів СК СРСР, спри¬ 
яння їхньому творчому розвитко¬ 
ві, зростанню профес. майстерно¬ 
сті. Найвищий керівний орган — 
Всесоюзний з’їзд (табл.), ви¬ 
конавчий — правління (пленуми 
якого відбуваються 1—2 рази на 
рік). Повсякденною діяльністю 
спілки керує секретаріат. З 1948 
перший секретар правління — нар. 
арт. СРСР Т. Хренников. Ск 
СРСР складається з республікан¬ 
ських (див. Спілка композиторів 
України), крайових, обласних, 
міських організацій і об’єднує 
2334 члени (на 1.1 1983). При СК 
СРСР є Музичний фонд СРСР, 
вид-во <Советский композитор>. 
Видає журнали -«Советская музи¬ 
кам і-«Музикальная жизнь^. Пред¬ 
ставники СК СРСР входять до 
Міжнародної музичної ради та 
Міжнародного т-ва з музичного 
виховання. СК СРСР нагородже¬ 
но орденом Леніна (1968). 
Літ.: Союз композиторов СССР. Меж- 
ду сьездами. 1974—1979. М., 1979. 

СПГЛКА КОМПОЗЙТОРІВ УК¬ 
РАЇНИ (СКУ) — громадська твор- 
ча організація, що об’єднує ком¬ 
позиторів і музикознавців УРСР. 
Входить до складу Спілки компо¬ 
зиторів СРСР. Створена 1932. 
Найвищий керівний орган — з’їзд 
композиторів України (табл.), 
виконавчий — правління. Керів¬ 
ництво поточною творчо-орг. робо¬ 
тою здійснює президія, яку обирає 
правління. Правління СКУ очолю¬ 
вали: Б. Лятошинський (1939— 
41), Л. Ревуцький (1944—48), 
Г. Верьовка (1948—52), П. Козиць- 
кий (1952—56), К. Данькевич 
(1956—67) та Г. Майборода (1967— 
68). З 1968 голова правління — А. 
Штогаренко. До складу СКУ вхо¬ 
дять Київ, міська, Харків., Одесь¬ 
ка, Донецька, Львів., Дніпроп., 
І^имська обл. організації, що 
об’єднують 249 членів (на 1.1 
1983). При СКУ є Укр. відділен-^ 
ня Музичного фонду СРСР, Бу¬ 
динок композиторів України: ви¬ 
дає журн. <Музика>. 
СПГЛ КА ПИСЬМЕННИКІВ 
СРСР (СП СРСР) — громадська 
творча організація, що об’єднує 
професіональних літераторів Рад. 
Союзу. Створена 1932. 1-й Всесо¬ 
юзний з’їзд рад. письменників 
(1934) прийняв статут СП СРСР, 

в якому дав визначення соціалі¬ 
стичного реалізму як осн. методу 
рад. л-ри і літ. критики. Вищий 
орган СП СРСР — Всесоюзний 
з’їзд письменників. На 1982 від¬ 
булося 7 з’їздів (табл.). З’їзд 
обирає правління, яке формує 
секретаріат, що утворює для роз¬ 
в’язання повсякденних питань бю¬ 
ро секретаріату. В 1934—36 прав¬ 
ління СП СРСР очолював М. Горь- 
кий, пізніше в різний час — В. 
Ставський, О. Фадєєв, О. Сурков, 
К. Федін, з 1971 — Г. Марков 
(1-й секретар). При правлінні пра¬ 
цюють ради з питань союзних рес¬ 
публік, літ. критики, нарису і 
публіцистики, драматургії і театру, 
дитячої і юнацької л-ри, худож. 
перекладу, міжнар. письменниць¬ 
ких зв’язків та ін. В системі СП 
СРСР видається 15 літ. газет 14 
мовами народів СРСР і 86 літ.-ху¬ 
дожніх і громадсько-політ. жур¬ 
налів 45 мовами народів СРСР і 5 
іноз. мовами, в т. ч. органи СП 
СРСР: ^Литературная газетам, 
журнали <іНовьш мирь, -«Знамя», 
<Дружба народові, -«Вопросьі ли- 
тературьі», <Иностранная лите- 
ратура>, -«Юность>, -«Советская 
литература> (виходить іноз. мо¬ 
вами), -«Звезда> та ін. У віданні 
СП СРСР вид-во <Советский писа- 
тель^. Літературний ін-т ім. М. 
Горького, Літературний фонд 
СРСР, Всесоюзне бюро пропаганди 
худож. л-ри; Центральний буди¬ 
нок літераторів ім. О. О. Фадєєва 
в Москві та ін. СП СРСР пред¬ 
ставляє рад. літературу в міжнар. 
письменницьких орг-ціях. До СП 
СРСР як складові частини входять 
спілки письменників союзних рес¬ 
публік, у т. ч. Спілка письменни¬ 
ків України. На 1.1 1982 Спілка 
налічувала 8815 членів. Нагород¬ 
жена орденом Леніна (1967). 
СПГЛКА ПИСЬМЕННИКІВ УК¬ 
РАЇНИ (СПУ) — громадська твор¬ 
ча організація, що об’єднує про¬ 
фесійних літераторів України — 
поетів, прозаїків, драматургів, кри¬ 
тиків і перекладачів. Складова ча¬ 
стина Спілки письменників СРСР. 
Створена 1934 на першому з’їзді 
письменників України. Об’єднан¬ 
ня письменницьких сил сприяло 
творчому зростанню, ідейному 
загартуваншо рад. літераторів. 
На всіх етапах соціалістичного 
будівництва письменницька орг- 
ція України була вірним поміч¬ 
ником партії у боротьбі проти во¬ 
рожої ідеології, в подоланні пере¬ 
житків минулого. Під час Великої 
Вітчизн. війни 173 письменники 
України перебували в лавах Рад. 
Армії та партизанських загонах. 
39 членів СПУ загинули в бороть¬ 
бі з ворогом. 
Найвищим керівним органом Спіл¬ 
ки є з’їзд письменників України. 
Виконавчий орган з’їзду — прав¬ 
ління, яке із свого складу обирає 
президію й секретаріат. Відбуло¬ 
ся 8 з’їздів письменників України 
(табл.). У різний час правління 
СПУ очолювали І. Кулик, А. Сен- 
ченко, І. Микитенко, О. Корній¬ 
чук, М. Рильський, М. Бажан, 
О. Гончар, Ю. Смолич, В. Коза¬ 
ченко, з 1979 — П. Загребельний. 
При президії СПУ працюють твор¬ 
чі комісії. На Україні в областях 
та м. Києві створено 21 письмен¬ 
ницьку орг-цію. В СПУ входять 

також рос., польс., євр., угор., 
молд., грецькі письменники, що 
живуть і працюють на Україні, На 
1 січня 1983 Спілка об’єднувала 
1029 літераторів. СПУ підпорядко¬ 
вані вид-во <і.Радянський письмен¬ 
ника, Укрлітфонд (див. Літера¬ 
турний фонд СРСР). Спілка має 
друковані органи; газету ^Літе¬ 
ратурна У країнам, журнали «Вїщ- 
чизна^у <Радугаі>, <Київ> (див. 
т. 12, Додаток), <^Прапор>, <^Жов- 
теньь, ^Донбась, <Всесвіт>, <Ра- 
дянське літературознавством. 

П. П. Засенко. 
СПГЛКА УЧИТЕЛГВ-ІНТЕРНА- 
ЦІОНАЛГСТІВ — об’єднання пе¬ 
редових учителів, які підтримува¬ 
ли Рад. владу. Орг-ції С. у.-і. ви¬ 
никли у грудні 1917 в Петрограді, 
Москві та ін. містах Росії. На 
Україні за прикладом С. у.-і. бу.ло 
створено Спілку вчителів-комуіііс- 
тів. Ці орг-ції допомагали органам 
Рад. влади в будівництві пової, 
соціалістичної школи. В 1918 від¬ 
бувся 1-й Всерос. з’їзд С. у.-і., 
1919 — другий. На з’їздах висту¬ 
пав В. І. Ленін. У підготовці й 
проведенні з’їздів активну участь 
брали Н. К. Крупська й А. В. 
Луначарський. В. І. Ленін рекомен¬ 
дував створити широку єдину спіл¬ 
ку вчителів, яка б рішуче стала 
на рад. платформу і здійснювала 
загальнопролетар. політику. Та¬ 
ку спілку незабаром було створе¬ 
но — Всеросійську профес. спілку 
працівників освіти й соціалістич¬ 
ної культури. В 1920 в Харкові 
організовано Південне бюро ЦК 
ЦІЄЇ спілки. С. у.-і. поклала по 
чаток організації рад. профспіл¬ 
ки \щителів. 
СПГЛКА ХУДОЖНИКІВ СРСР 
— громадська творча організація 
професійних радянських художни¬ 
ків (живописців, скульпторів, 
графіків, сценографів, майстрів 
монументального, декоративно- 
ужиткового і оформлювального 
мистецтва) та мистецтвознавців. 
С. X. СРСР, керуючись мето¬ 
дом соціалістичного реалізму, 
сприяє всебічному розвитку твор¬ 
чих індивідуальностей на ленін¬ 
ських принципах партійності і 
народності мистецтва, організовує 
виставки рад. образотворчого мис¬ 
тецтва, веде широку пропаганду 
творчості митців у нашій країні 
та за кордоном. Перші спілки ху¬ 
дожників виникли в союзних і 
автономних республіках, краях, 
областях 1932—33, зокрема у Мо¬ 
скві, Ленінграді, Харкові (Оргко¬ 
мітет Спілки художників Украї¬ 
ни) та ін. У 1939 було створено 
Оргкомітет Спілки, 1957 на 1-му 
з’їзді рад. художників, що відбув¬ 
ся у Москві,— єдину С. X. СРСР. 
Найвищий керівний орган — Все¬ 
союзний з’їзд художників, який 
обирає правління та ревізійну ко¬ 
місію (табл.). В С. X. СРСР (на 1.1 
1983) входять 35 Спілок худож¬ 
ників союзних і автономних рес¬ 
публік, а також крайові, обласні і 
міські організації з загальною кіль¬ 
кістю 18216 членів. У 1973 при С. х. 
СРСР створено Об’єднання моло¬ 
дих художників і мистецтвознав¬ 
ців, комісії по роботі з творчою 
молоддю. С. X. СРСР очолювали 
К. Юон (1957—58), С. Герасимов 
(1958—64), Б. Йогансон (1965- 
Ь8), К. Бєлашова (1968—73), з 
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1973 С. X. СРСР очолює М. По- 
іюмарьов. СРСР є членом багатьох 
міжнар. орг-цій при ЮНЕСКО. 
У 1968 нагороджена орденом Ле¬ 
ніна. в. І. Володій. 

СПГЛКА ХУДОЖНИКІВ УК¬ 
РАЇНИ (СХУ)— громадська твор¬ 
ча організація, що об’єднує худож¬ 
ників і мистецтвознавців УРСР. 
Входить до складу Спілки худож- 
ників СРСР. У 1933 у Харкові 
було утворено Оргкомітет, який 
підготував створення СХУ (1938). 
Найвищий керівний орган — респ. 
з’їзд (див. табл.), виконавчий — 
правління, при якому працюють 
респ. КОМІСІЇ живопису, скульпту¬ 
ри, графіки, плаката, монумен¬ 
тально-декоративного мистецтва, 
декоративно-прикладного і театр.- 
декораційного мистецтва, критики 
та мистецтвознавства, об’єднання 
молодих художників і мистецтво¬ 
знавців, а також Художній фонд 
УРСР. Разом з М-вом культури 
УРСР СХУ видає журн. ^Образо¬ 
творче мистецтвом. Має виставоч¬ 
ні зали. Спілку очолювали І. 
ІЗойченко (1938—41), О. Пащенко 
(1941—44), В. Касіян (1944—49 
та 1962—68), О. Шовкуненко 
(1949—51), М. Хмелько(1951—55), 
М. Дерегус (1955—62), В. Бородай 
(1968-^2), О. Скобликов (1982); з 
1983 СХУ очолює О. Лопухов. 
На 1.1 1983 Спілка об’єднувала 
18 обласних орг-цій з загальною 
кількістю членів 2135 чоловік. 

О. М. Лопухов. 

СПІЛКИ РОБІТНИЧОЇ МОЛО¬ 
ДІ (СРМ) — пролет. молодіжні 
орг-ції, ЩО ВИНИКЛИ ПІСЛЯ Лютне¬ 
вої революції 1917 в Росії. Перщі 
СРМ склалися навесні того ж року 
в Петрограді, згодом у Москві, Ба¬ 
ку, Єкатеринбурзі та ін. пром. цен¬ 
трах країни. Практична діяльність 
ЦК РСДРЩб) і газ. ^Правдам 
допомагали місц. більщовицьким 
орг-ціям в об’єднанні молоді. Місц. 
к-ти РСДРП(б) створили ініціа¬ 
тивні групи з молодих членів пар¬ 
тії, які розгорнули практичну ро¬ 
боту по організації СРМ. Однією 
з перших на Україні об’єдналася 
робітн. молодь Києва. Протягом 
весни — літа 1917 тут було створе¬ 
но бл. 20 молодіжних колективів 
на підприємствах міста. Для орга¬ 
нізації спілки у Харкові місц. 
більшовицький к-т виділив групу 
молодих більшовиків, які створили 
колективи молоді на з-дах Гель- 
феріх-Саде, ВЕК, паровозобудів¬ 
ному, тютюновій ф-ці та ін. В бе¬ 
резні — квітні виникли перші гру¬ 
пи робітн. молоді в Одесі, зокре¬ 
ма почала діяти Пересипська спіл¬ 
ка молоді. Гуртки і колективи мо¬ 
лоді вел. підприємств стали ос¬ 
новою створених навесні — влітку 
1917 молодіжних спілок у Полта¬ 
ві, Миколаєві, Херсоні, Лугансь¬ 
ку, Маріуполі, Костянтинівні та 
ін. містах. Перші СРМ мали різні 
назви, вони не були єдиними за 
орг. формами, не мали заг. про¬ 
грами, статуту. За вплив на молодь 
точилася гостра ідейна боротьба 
між більшовиками і членами 
дрібнобурж. партій. 
Гол. риси революц. юнацьких орг- 
цій як помічника і резерву партії, 
їхнє осн. завдання було визначе¬ 
но в резолюції Шостого з'їзду 
РСДРЩб) <Про спілки молоді». 
Резолюція стала програмою роз¬ 

витку пролет. юнацького руху в 
країні, поклала початок його якіс¬ 
но новому етапові, який характе¬ 
ризувався дальшим зміцненням 
більшовицького керівництва моло¬ 
діжним рухом і перетворенням 
СРМ на масові революц. орг-ції. 
З’їзд визнав утв(юення соціалі¬ 
стичних спілок робітничої молоді 
(ССРМ) одним з невідкладних 
завдань парт, орг-цій. Після з’їзду 
організаційно оформлялися існую¬ 
чі і створювалися нові ССРМ. 
18(31 ).УПІ 1917 в Петрограді від¬ 
крилася 1-а конференція (ІСРМ. 
Обраний на конференції Петро¬ 
град. к-т ССРМ став фактично 
загальнорос. центром організації 
пролет. юнацтва. 22.X (4.XI) 1917 
оформилась ССРМ у Києві, 26.XI 
(9.ХІІ) — у Харкові. Восени 1917 
оформились спілки молоді в Ка¬ 
теринославі, Миколаєві, Херсоні, 
Маріуполі, Юзівці, Житомирі, 
Чернігові та ін. містах. Напере¬ 
додні Жовтня ССРМ налічували 
більш як 35 тис. чол., у т. ч. на 
Україні — бл. 5 тис. чол. їхня 
діяльність проходила під керів¬ 
ництвом більшовицьких орг-цій, 
характеризувалася високою політ, 
активністю, пролет. інтернаціона¬ 
лізмом. Після перемоги Жовтн. 
революції на Україні тривав про¬ 
цес створення нових ССІРМ, ідей- 
но-політ. та орг. зміцнення існую¬ 
чих спілок. Під керівництвом 
партії ССРМ брали участь у бу¬ 
дівництві молодої Рад. д-ви, в 
боротьбі з голодом і розрухою, 
в діяльності Рад, профспілок, 
робітн. міліції, в 1918—19 члени 
ССРМ самовіддано працювали 
в підпіллі під час австро-нім. оку¬ 
пації, билися на фронтах громадян, 
війни. В розгортанні соціалістич¬ 
ної революції на селі активну 
участь брали спілки сел. молоді, 
які почали виникати в кіп. 1917 — 
на поч. 1918. Зростання молодіж¬ 
ного руху в країні поставило пи¬ 
тання про об’єднання всіх спілок 
у єдину всерос. революц. орг-цію 
молоді. 1-й Всерос. з’їзд спілок 
робітн. і сел. молоді, який відбувся 
в Москві 29.x — 4.XI 1918, об’єд¬ 
нав усі юнацькі орг-ції в єдину 
Рос. Комуністичну Спілку Моло¬ 
ді (див. Всесоюзна Ленінська Ко¬ 
муністична Спілка Молоді). На 
Україні 1-й з’їзд спілок робітн. 
молоді, який створив Комуністичну 
Спілку Робітн. Молоді України, 
відбувся 26. VI—І.УП 1919 в 
Києві. Г. П. Семилєтка. 
СПІЛКУВАННЯ — 1) в соціаль¬ 
ній психології — складна взаємо¬ 
дія людей, в якій здійснюється 
обмін думками, почуттями, пере¬ 
живаннями, способами поведінки, 
звичками, а також задовольші- 
ються потреби особистості в під¬ 
тримці, солідарності, співчутті, 
дружбі, належності тощо. С.— не¬ 
обхідна умова формування, існу¬ 
вання й розвитку особистості. Є 
різноманітні форми С.; безпосе¬ 
реднє, формальне й неформальне, 
стихійне й організоване, парне й 
групове та ін. Механізмами соці¬ 
ально-психологічного С. виступа¬ 
ють аргументоване переконування, 
наслідування, навіювання. 2) В 
загальносоціологічній 
теорії — обмін діяльністю, 
навичками, уміннями, досвідом, 
предметами матеріальної і ду¬ 

ховної культури, наслідками ду¬ 
ховної діяльності (ідеями, знан¬ 
нями, поглядами, ідеалами тощо). 
С.— процес взаємодії соціальних 
суб’єктів різних рівнів: осіб, ко¬ 
лективів, великих соціальних груп. 
Зміст С. становлять суспільні від¬ 
носини. 
Літ.: Леонтьев А. А. Психология о6- 
щения. Тарту, 1974; Соковнин В. М. 
О пріїроде человеческого общения. 
Фрунзе, 1974; Буева Л. П. Человек: 
деятельность и общение. М., 1978. 

М. О. Шульга. 
СПІЛКУВАННЯ ТВАРЙН, 6ІО- 

комунікація — особливі форми по¬ 
ведінки, спеціальною функцією 
яких є передача інформації від 
однієї особини до іншої, тобто їхня 
комунікація або психічна взаємо¬ 
дія. Властиве всім вищим хребет¬ 
ним тваринам; у зачатковій формі 
виявляється у вищих безхребет¬ 
них (напр., комах, молюсків). 
Поведінка вищих тварин практич¬ 
но завжди здійснюється в умовах 
спілкування, особливо тоді, коли 
деякі дії тварини набувають сиг¬ 
нального значення (див. Сигналь¬ 
ні подразники). Інформативний 
зміст комунікативних дій забезпе¬ 
чує пізнавання особини (належ¬ 
ність до певного виду, угрупован¬ 
ня, статі тощо), сигналізує про 
фізіол. стан тварини (голод, ста¬ 
теве збудження та ін.), служить 
для сповіщання ін. особин про не¬ 
безпеку, знаходження корму і 
місця відпочинку тощо. С. т. за¬ 
безпечує їхнє наближення, контак¬ 
тування самців і самок, тобто про¬ 
довження роду; зумовлює появу 
групової поведінки в угрупован¬ 
нях. Найвідоміші приклади пере¬ 
дачі інформації у тварин — «тан¬ 
ці» медоносних бджіл, пісні пта¬ 
хів, завивання вовків, ультразву¬ 
кове «мовлення» дельфінів. Фор¬ 
ми спілкування відрізняються за¬ 
собом передачі інформації та по¬ 
діляються на оптичні, акустичні, 
хім., тактильні та ін., але в усіх 
випадках комунікація тварин яв¬ 
ляє собою закри*^ систему, тобто 
складаегься з обмеженого числа 
видотипових сигналів (див. Ви 
дотипова поведінка тварин). Ви- 
дотипові стереотипні рухи з чіт¬ 
кою інформативною функцією наз. 
«ритуалізованими рухами» (див. 
Ритуал у біології). Більшість тва¬ 
рин у спілкуванні користується 
невеликим набором сигналів — від 
15 до 45. Спец, формою сигналіза¬ 
ції є «демонстраційна поведінка» 
(див. Демонстрація в етології). 
Під час ігрової поведінки погод¬ 
женість дії партнерів також базу¬ 
ється на обопільній природженій 
сигналізації. Всі природжені ко¬ 
мунікативні сигнали відносять до 
первинної мови тварин і 
людини, якій властивий допоня- 
тійний рівень (відображення дійс¬ 
ності відбувається у формі від¬ 
чуттів, сприймання й уявлень). У 
людини і вищих людиноподібних 
мавп у процесі еволюції форму¬ 
ється вторинна мова, що 
складається із абстракцій різної 
складності, елементарна форма 
якої включає понятійний рівень 
(відображення дійсності відбува¬ 
ється на рівні понять, які ще не 
опосередковані словом). На осно¬ 
ві вторинної мови виникла мова. 
Див. також Інстинкт. Інстинк¬ 
тивна поведінка. 

СПІЛКУВАННЯ 
ТВАРИН 

Всесоюзні з'їзди ху¬ 
дожників 
1- й — 1957 

2- й — 1963 

3- й - 1968 

4- й — 1973 

5- й — 1977 

6- й — 1983 

Всі з’ї.іди відбувалися 
в Москві. 

З'їзди художників 
України 
1- й — 1938 
2- й — 1956 

3- й — 1962 

4- й — 1968 

5- й — 1973 

6- й — 1977 

7- й — 1982 

Всі з’їзди відбувалисл 
V Києві. 
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СПІЛЬНА 
ВЛАСНІСТЬ 

Б. Спіноза» 

Літ.: Фабри К. 3. Основьі зоопсихо- 
логии. М., 1976; Чайченко Г. М., 
Харченко П. Д. Физиология вьісшсй 
нервной деятельности. К., 1981; Хайнд 
Р. Поведение животньїх. Пер. с англ. 
М., 1975. Г. М. Чайченко. 
СПІЛЬНА ВЛАСНІСТЬ — за 
радянським правом ^йно, що на¬ 
лежить двом або кільком особам 
на праві власності. Питання, по¬ 
в’язані зі С. в., регулює ст. 26 
Основ цивільного законодавства 
Союзу РСР і союзних республік 
(в УРСР — гл. 11 ЦивК УРСР). 
Розрізняють С. в. з визначенням 
окремих часток (див. Часткова 
власність) або без визначення їх. 
СПГЛЬНИЙ ПАРК вантаж¬ 
них ВАГбНІВ (СПВ) — спільна 
транспортна організація країн — 
членів Ради Економічної Взаємо¬ 
допомоги. Засн. на основі міжуря¬ 
дової Угоди про створення і спіль¬ 
ну експлуатацію СПВ, підписаної 
21.ХП 1963 в Бухаресті представ¬ 
никами НРБ, НДР. ПНР, СРР, 
УНР, СРСР і ЧССР. організація 
діє з І.УП 1964. Мета створення 
СПВ — скорочення порожніх про¬ 
бі гів вантажних вагонів у міжнар. 
і внутр. сполученні, прискорен¬ 
ня їхнього обороту, а також змен¬ 
шення вантажонапруженості між¬ 
нар. залізничних магістралей, при¬ 
кордонних і сортувальних станцій. 
З 1963 по 1979 кількість вагонів 
у СПВ зросла більш як у З рази 
1 перевищила 300 тис. одиниць. 
СПВ функціонує на принципі 
рівноцінного кількісного обміну 
вагонами між країнами-учасниця- 
ми в межах частки, внесеної у цей 
парк, без арендної плати. Вагони 
СПІЛЬНОГО парку лишаються влас¬ 
ністю тих країн, яким вони нале¬ 
жать. Керівний орган СПВ — Рада 
у складі уповноважених представ¬ 
ників усіх країн-учасниць (по одно¬ 
му від кожної країни). Постійно 
діючий виконавчий орган — Бюро 
по експлуатації СПВ. Місцепе¬ 
ребування Бюро — Прага. 

В. 1. Дудчак. 

^СПІЛЬНИЙ РЙНОК> — див. 
Європейське економічне товари¬ 
ство. 
СПІЛЬНІСТЬ соціальна — 
сукупність людей, що мають одну 
або кілька спільних соціальних 
ознак (відношення до засобів ви¬ 
робництва, спосіб одержання і 
розмір доходів, сфера діяльності, 
характер і зміст праці, походжен¬ 
ня і місце проживання, єдність ме¬ 
ти, завдання тощо). До С. с. нале¬ 
жать класи суспільні, а також 
верстви соціальні (напр., люди 
розумової та люди фіз. праці) і 
соціальні прошарки (групи в скла¬ 
ді класів і соціальних верств), 
осередки суспільства, які викону¬ 
ють спільні екон., політ., культур, 
або ін. завдання і мають певну 
організацію. За соціалізму ці осе¬ 
редки перетворюються на колекти¬ 
ви: виробничі, наукові, художні, 
навчальні тощо. Істор. спільностя¬ 
ми є також нації і народності. За 
соціалізму, коли створюється со¬ 
ціально-політична і ідейна єд¬ 
ність радянського суспільства, 
С. с. стає все суспільство. Новою 
істор. спільністю є радянський на¬ 
род. Від С. с. слід відрізняти гру¬ 
пу соціальну, яка завжди є части¬ 
ною суспільства, тим часом як 
С. с. може поширюватися на все 
суспільство. 

СПІН (від англ. зріп — кружлян¬ 
ня, обертання) — внутрішній мо¬ 
мент кількості руху елементарних 
частинок і мікросистем, що має 
квантову природу і не пов’язаний 
з рухом частинок як цілого. С. 
вимірюється в одиницях кванта 
дії і характеризується спіновим 
квантовим числом 5, що набуває 
лише цілих або півцілих значень. 
Напр., С. електрона, нуклона, 
нейтрино дорівнює ‘/г, фотона — 
1, я-мезонів — 0. Проекція С. 
на фіксовану вісь г може набувати 
значень 5, 5 — 1, ..., 0, ..., — 5, 
тобто частинка із С. 5 може пере¬ 
бувати в 25 -|- 1 спінових станах, 
що є еквівалентним існуванню в 
неї внутр. ступенів вільності. 
Значення С. пов’язане з властиво¬ 
стями хвильової функції відносно 
Лоренца перетворень. Частинки, 
що мають цілі значення С. (т. з. 
бозони), описуються Бозе — Ейн¬ 
штейна статистикою, частинки 
з півцілим С. (т. 3. ферміони) — 
Фермі — Дірака статистикою. 
Наявністю у частинок С. пояснено 
мультиплетну структуру атомних 
спектрів, Зеємана явище, законо¬ 
мірності періодичної системи еле¬ 
ментів Д. І. Менделєєва, феро¬ 
магнетизм тощо (див. Дірака рів¬ 
няння, Паулі принцип). Поняття 
С. у електронів запровадили 1925 
голл. фізики С. Гаудсміт (н. 1902) 
і Дж. Уленбек (н. 1900). У кванто¬ 
вій механіці концепція С. нале¬ 
жить В. Паулі; П. Дірак довів, що 
С. частинки є релятивістським 
ефектом. 
Літ.: Давьідон А. С. Квантовая меха- 
ника. М., 1973; Боголюбов Н. Н., 
Ширков Д. В. Квантовьіе поля. М., 
1980. Б. В. Стауминський. 

СПІН ІЗОТОНІЧНИЙ — одне 
З Квантових чисел сильно взаємо¬ 
діючих елементарних частинок 
{адронів), що характеризує кіль¬ 
кість частинок у т. з. ізотонічному 
мультиплеті. В такі мультиплети 
об’єднуються адрони, що мають 
приблизно однакові маси, спіни, 
баріонні заряди (див. Баріон), 
дивність, але різні електричні 
заряди. С. і. позначається 1. Ве¬ 
личина /з, що набуває значень 
І, І — 1, ... —/, наз. проекцією 
С. і. на фіксовану вісь 2. Кіль¬ 
кість частинок у мультиплеті до¬ 
рівнює кількості проекцій С. і., 
тобто 27 -Ь 1. Напр., нейтрон і 
протон утворюють ізотонічний дуб¬ 
лет і розглядаються як два від¬ 
мінних зарядових стани (з проек¬ 
ціями С. і. — ‘/і і ‘/г) однієї ча¬ 
стинки — нуклона. Мезони я'*’, 
я®, я~ утворюють ізотонічний 
триплет і відповідають компонен¬ 
там вектора (з проекціями С. і. 
1, 0, —1) в абстрактному ізотоніч¬ 
ному просторі. Збереження закон 
С. і. виконується в процесах, що 
зумовлені сильними взаємодіями, 
і порушується в процесах, сігоичи- 
нених електромагн. і слабкими 
взаємодіями. С. і. запровадив 
1932 В. Гейзенберг для опису 
незалежності ядерних сил від 
електричного заряду. 

Б. В. Струминський. 

СПГНОВА хвйля — те ж саме, 
ЩО й магнон. 
СПІККЗЗА (Зріпоза, б’ Езріпоза) 
Бенедикт (Барух; 24.Х1 1632, Ам¬ 
стердам — 21.11 1677, Гаага) — 
нідерл. філософ-матеріаліст. На 

формування світогляду С. вплину¬ 
ли твори Маймоніда, Дж. Бруно, 
Т. Гоббса, Р. Декарта. В 1656 за 
вільнодумство і респ. настрої ра- 
бини піддали С. ««великому від¬ 
лученню». Змушений залишити Ам¬ 
стердам, С. жив по селах, важкою 
працею здобував засоби для існу¬ 
вання й писав філос. твори. Гол. 
завдання своєї філософії вбачав у 
розробці етичної теорії, що спщза- 
ється на вчення про вічну й без¬ 
конечну природу, прагнучи подо¬ 
лати дуалізм Р. Декарта, С. тлу¬ 
мачив матеріальний світ, природу 
як нескінченну субстанцію, не¬ 
від’ємними характеристиками якої 
(атрибутами) є протяжність і мис¬ 
лення. Проте через метафіз. пози¬ 
цію С. таке подолання було можли¬ 
ве лише шляхом пантеїстичного 
(див. Пантеїзм) ототожнення при¬ 
роди з богом, оскільки тільки так 
можна було раціонально пояснити 
самодетермінацію (причину самої 
себе) матеріальної природи як єди¬ 
ної ЦІЛІСНОСТІ. Відстоюючи в тео¬ 
рії пізнання позиції детермінізму 
(див. Детермінізм та індетермі¬ 
нізм) і раціоналізму, С. вважав, 
що істинне знання доступне лише 
розуму або ж інтелектуальній ін¬ 
туїції. Прагнучи подолати тради¬ 
ційне протиставлення свободи і 
необхідності, С. висунув діалек¬ 
тичне твердження про їхній орга¬ 
нічний зв’язок. Проте положення 
С. про свободу як пізнану необ¬ 
хідність мало відверто фаталістич¬ 
не забарвлення, оскільки мета¬ 
фізично ігнорувало практику як 
необхідну умову зв’язку свободи 
і необхідності. Вчення С. було й 
однією з форм атеїзму, оскільки 
він відкидав уявлення про бога 
як про надприродну істоту, що 
створила світ і управляє ним. Вод¬ 
ночас, ототожнюючи бога і приро¬ 
ду, С. робив поступку теології. 
Прогресивне значення мали сус- 
пільно-політ. погляди С., його 
критика клерикалізму, феод, дес¬ 
потизму, обстоювання респ. форм 
правління. Осн. праці: -«Богослов¬ 
сько-політичний трактат» (1670), 
-«Етика» (1677). і. в. Бичко. 
СПІРАЛІ (франц. 5ріга1е5, від лат. 
зріга — звив, вигин, з грец. ояєі- 
ра) — 1) Плоскі криві лінії, які 
закручуються навколо певної точ¬ 
ки, з кожним обертом наближаю¬ 
чись або віддаляючись від неї. 
Плоскими С. є, напр., Архімеда 
спіраль, гіперболічна спіраль, 
клотоіда, логарифмічна спіраль. 
2) Просторові криві лінії, які за¬ 
кручуються навколо певної осі, 
напр. гвинтова лінія. 
спіральновійчАсті інфу- 
3(3 Р її (ЗрігоІгісЬа) — ряд без¬ 
хребетних тварин класу інфузо¬ 
рій. Тіло рівномірно вкрите вій¬ 
ками, навколоротові мембране- 
ли закручені вправо. Бл. 2000 ви¬ 
дів, поширених в морських і пріс¬ 
них водах. Найвідоміші підряди: 
різновійчасті (НеІегоігісЬа), до 
якого належить найбільший вил 
серед інфузорій — трубач; че¬ 
ревовійчасті (НуроІгісЬа); 
маловійчасті (ОІі^оІгісЬа) та ін¬ 
ші. Деякі дослідники виділяють 
С. і. у більший таксон — надряд 
РоІуЬутепорЬога. 
СПІРИТЙЗМ (шд лат. зрігіїиз — 
душа, дух) — містично-ідеалістич¬ 
на течія, послідовники якої ВІРЯТЬ 
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В Існування потойбічного освіту 
духів» і можливість спілкування 
з ними за допомогою спец, ритуа¬ 
лів. Як містичне вчення С. сфор¬ 
мувався в 19 ст. в США й поширив¬ 
ся в Зх. Європі. <Посередником» 
між людьми і духами в сеансах С. 
виступають медіуми — особи, що 
в стані трансу нібито можуть спіл¬ 
куватися з духами. Ф. Енгельс 
називав С. найдикішим з усіх 
забобонів (див. Маркс К. і Енгельс 
Ф. Твори, т. 20, с. 358). С. і пони¬ 
ні поширений у капіталістичних 
країнах, існує міжнар. центр С.— 
Асамблея С. (засн. 1936). 
СПІ РИТУАЛ ГЗМ (від лат. зрі- 
гііиаііз — духовний) — об’єктивно- 
ідеалістичне вчення, за яким ;:^х 
(душа) є першоосновою світу. Як 
філос. термін введений в обіг В. 
Кузеном. Спіритуалістичними є 
всі вірування в буття бога й без¬ 
смертя душі. В філософії С. харак¬ 
теризує різноманітні вчення, які 
стверджують субстанційність ду¬ 
ховного начала {П латок, Авгу- 
стин Блаженний, Г. Лейбніц, Дж. 
Берклі, Г. В. Ф. Гегель та ін.). 
У франц. та італ. бурж. філософії 
цим терміном часто позначають 
ідеалізм, У сучас. англо-амер. 
філософії поняття -«спіритуалізм» 
і протилежне йому поняття -«мате¬ 
ріалізм» вживають для онтоло¬ 
гічної (див. Онтологія) характе¬ 
ристики певного філос. вчення. 
СПГРІН Олександр Сергійович 
(н. 4. ЇХ 1931, с-ще ім. Калініна, 
тепер м. Калінінград Моск. обл.) 
— рад. біохімік, акад. АН СРСР 
(з 1970). Закінчив Моск. ун-т 
(1954). Учень А. М. Білозерсько- 
го. З 1962 — зав. лабораторією Ін- 
ту біохімії ім. О. М. Баха АН 
СРСР. З 1964 — професор, а з 
1973 — зав. кафедрою біохімії 
рослин Моск. ун-ту. В 1967 орга¬ 
нізував і очолив Ін-т білка АН 
СРСР (м. Пущино Моск. обл.). 
Осн. праці присвячені вивченню 
біохімії нуклеїнових кислот і біо¬ 
синтезу білків. Вперше зробив 
якісний опис молекулярної струк¬ 
тури високополімерних рибонук¬ 
леїнових кислот (1959—61). Вста¬ 
новив структурні перетворення ри¬ 
босом, виявив можливість штучної 
їх реконструкції (самоскладання), 
відкрив інформосоми, запропону¬ 
вав модель молекулярного меха¬ 
нізму роботи рибосоми в процесі 
біосинтезу білка. В 1969 Федера¬ 
цією європейських біохім. т-в 
(ФЄБТ) удостоєний медалі ім. 
Ганса Кребса. Нагороджений ор¬ 
деном Леніна. Ленінська премія, 
1976. 
спГров Михайло Сергійович 
[20.VI (2.УІІ) 1892, с. Ветошкіно 
Сергацького повіту Нижегородсь- 
кої губ., тепер Горьков. обл.— 
17.У1 1973, Київ] — укр. рад. 
анатом, заслужений діяч науки 
УРСР (з 1943). Закінчив мед. 
ф-т Моск. ун-ту (1917). В 1920— 
ЗО працював у вищих учбових мед. 
закладах Києва та Ленінграда; 
з 1930 — професор Київ. мед. ін- 
ту. Праці С. присвячені дослід¬ 
женню лімфатичної системи, вив¬ 
ченню будови центр, нервової си¬ 
стеми (зокрема, оболонок головно¬ 
го мозку), інтерреналової системи 
людини, питанням тератології, ме¬ 
тодики викладання і історії ана¬ 
томії тощо. Дослідник та популя¬ 

ризатор наукової спадщини М. І. 
Пирогова. 
СПІРОГГРА (Зріговуга) — рід 
зелених водоростей. Індивіди нит¬ 
часті, складаються з одного ряду 
циліндричних клітин, іноді з ри¬ 
зоїдами, утворюють макроскопіч¬ 
ні, слизисті на дотик плетива. С. 
характеризується стрічковидни- 
ми спіралевидними хроматофора¬ 
ми. Ядро велике, підвішене в цент¬ 
рі клітини на радіальних прото¬ 
плазматичних тяжах. Статевий 
процес ^ кон'югація. Понад 300 
видів, пошир, у водоймах усіх кон¬ 
тинентів. Іл. див. до ст. Водорос¬ 
ті, т. 2, с. 352—353. 

Н. В. Кондратьєва. 
СПІРОГРАФІЯ (від лат. зріго — 
дую, дихаю і грец. урафсо — пи¬ 
шу)— визначення життєвої ємно¬ 
сті легень (кількість повітря, яке 
надходить з легень при найбіль¬ 
шому видиху після найбільшого 
вдиху) за допомогою приладу — 
спірографа, в якому дихальні 
рухи записуються на спірограмі. 
Життєва ємність легень розрахо¬ 
вується за спеціальними табли¬ 
цями. Показання до застосування 
С. — див. Спірометрія. 
спіромЄтрГя (від лат. зріго — 
дую, дихаю і грец. цєтрєсо — вимі# 
рюю) — визначення життєвої єм¬ 
ності легень. Проводиться за допо¬ 
могою спірометра, який склада¬ 
ється з двох циліндрів — більшо¬ 
го, що містить воду, та меншого, 
який входить у більший (зрівно¬ 
важений на блоках за допомогою 
гир). Від нижньої частини біль¬ 
шого циліндра відходить гумова 
трубка, через яку досліджувана 
особа видихує повітря. Воно підій¬ 
має відповідно догори меншу посу¬ 
дину, і за шкалою визначають об’єм 
повітря в см^. С. застосовують при 
профілактичних обстеженнях та 
з метою діагностики захворювань 
легень та серцево-судинної систе¬ 
ми. Див. також Спірографія. 
СПІРОХЄТА бліда — вид 
спірохет з роду Тгеропета — 
збудник сифілісу. Вперше описа¬ 
на 1905 нім. дослідниками Ф. Шау- 
діном і Е. Гофманом, але ще 
1903 С. б. спостерігав під мікро¬ 
скопом Д. К. Заболотний. С. б. 
являє собою тоненьку (0,09—0,5 
мкм) спіральну нитку з 8—12 
правильними завитками, завдовж¬ 
ки 5—20 мкм (по прямій лінії). 
При електронній мікроскопії на 
кінцях її виявляються джгутики. 
С. б. погано забарвлюється, слабо 
заломлює світло при звичайній 
мікроскопії, тому була названа 
блідою. Природну сприйнятливість 
до С. б. має тільки людина. В ла¬ 
бораторії С. б. культивують на 
спеціальних поживних середови¬ 
щах, збагачених білком, в анае¬ 
робних умовах, при 37® С або шля¬ 
хом послідовних пересівів культу¬ 
ри С. б. (пасажів) на кролях (з 
метою збереження вірулентності). 
В зовн. середовищі С. б. мало 
стійка до висушування, дії висо¬ 
кої температури та дезинфікую¬ 
чих речовин. А. П. Дем'яненко. 

СПІРОХЕТИ (ЗрігосЬаеІасеае) — 
родина ниткоподібних спірально 
звитих одноклітинних бактерій 
порядку ЗрігосЬаеІаІез (за міжнар. 
класифікацією, 1974). До складу 
родини входять 5 родів: Зріго- 
сЬаеІа, Сгізіізріга, Тгеропета, Вог- 

геїіа, Ееріозріга. Клітини С. скла¬ 
даються з центр, протоплазматич¬ 
ного циліндра — аксостиля, пере¬ 
плетеного з одним або кількома 
осьовими волокнами — фібрила¬ 
ми. Тіло С. вкрите тришаровою 
цитоплазматичною мембраною — 
перипластом. С. властиві посту¬ 
пальні, маятникоподібні, штопо¬ 
роподібні, хвилеподібні рухи. Се¬ 
ред С. є аероби та анаероби. С. 
за типом живлення — гетеротро- 
фи. Грамнегативні (див. Грама 
метод). Розмножуються попереч¬ 
ним поділом. Майже всі представ¬ 
ники родів ЗрігосЬаеІа та Сгібіі- 
зріга (5—500 мкм завдовжки) — 
сапрофіти та коменсали (див. Ко- 
менсалізм), непатогенні, пошире¬ 
ні в воді боліт, солоно- та прісно¬ 
водних водойм, джерел, живуть в 
кишковому тракті молюсків, 
голкошкірих, покривників. Біль¬ 
шість представників родів Тгеро¬ 
пета, Воггеїіа та Ееріозріга (З— 
20 мкм завдовжки, 0,09—0,5 мкм 
завширшки) — збудники спірохе¬ 
тозів. А. П. Дем'яненко. 
СПІРОХЕТОЗИ — група різних 
за епідеміологією і клінічними 
проявами інфекційних захворю¬ 
вань людини і тварин, збудника¬ 
ми яких є патогенні спірохети. За 
механізмом зараження С. поділя¬ 
ються на кишкові (лептоспірози, 
що зустрічаються повсюдно), ди¬ 
хальних шляхів (бронхіальний С. 
— зустрічається в осн. у тропічних 
країнах), С. кров’яні, або тран¬ 
смісивні (вошивий поворотний 
тиф і кліщовий поворотний тиф) 
— інфекції з природною вогнище- 
вістю, С. зовнішніх покривів (си¬ 
філіс, беджель, фрамбезія, пінта). 
До С. відносять також захворю¬ 
вання, що спричинюються асоціа¬ 
цією спірохет і бактерій (ангіна 
(Іимановського — Плаута — Вен- 
сана, виразковий стоматит та ін.). 
Методи профілактики і лікування 
визначаються конкретно для кож¬ 
ного захворювання. 
Серед тварин на С. хворіють 
дика і свійська птиця, кролі (тре- 
понемоз). Джерело інфекції — 
хвора птиця, переносники — кліщі. 
Хвороба має гостру і хроніч. фор¬ 
ми. У хворих тварин пригнічений 
стан, гарячка, виникають парези 
(напівпаралічі) кінцівок та крил, 
пронос. Падіж птиці досягає 80%. 
Хворих тварин ізолюють і лікують 
новарсенолом, осарсолом, анти¬ 
біотиками, решту вакцинують. 
Проводять боротьбу з кліщами. 
СПІТАМЙН (грец. 2я^та^^ЄVЛе; 
р. н. невід.— п. 328 до н. е.) — 
керівник повстання в Согдіані і 
Бактрії проти Александра Маке¬ 
донського 329 до н. е. Завдяки вмі¬ 
лому керівництву С. і допомозі 
кочовиків повстання створило сер¬ 
йозну загрозу для греків. С. був 
убитий вождями кочовиків, які 
побоювалися помсти Александра. 
Повстання було придушене 327 
до н. е. 
СПЛАВИ — металеві або немета¬ 
леві складні речовини, які утво¬ 
рюються при твердненні розпла¬ 
вів, що складаються з двох і біль¬ 
ше компонентів. Металеві С., що 
є осн. частиною конструкційних 
матеріалів, бувають з металів 
(напр., латунь — сплав міді та 
цинку) або з металів і невеликої 
кількості неметалів (напр., сталь 

СПЛАВИ 

О. С. Спірін. 
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Сплюшка. 

— сплав заліза з вуглецем). їх 
класифікують: за кількістю ком¬ 
понентів — подвійні, потрійні то¬ 
що; за кількістю фаз — однофаз¬ 
ні {твердий розчин або інтерме- 
талеві сполуки) і багатофазні (ге- 
терофазні); за металом основи — 
С. чорних металів (див. Заліза 
сплави) і С. кольорових металів 
(напр., алюмінію сплави, берилію 
сплави). Розрізняють жароміцні 
сплави, жаростійкі сплави, термо¬ 
магнітні сплави, ювелірні сплави, 
С. антифрикційні (див. Антифрик¬ 
ційні матеріали), кислотостійкі 
(див. Кислотостійкі матеріали), 
лугостійкі (див. Лугостійкі ма¬ 
теріали), з особливими фіз. вла¬ 
стивостями (див. Прецизійні спла¬ 
ви). Є легкі сплави, легкоплавкі 
сплави, тверді сплави і тугоплав¬ 
кі сплави-, ливарні, деформівні 
1 порошкові (див. Порошкові мате¬ 
ріали). Назва деяких С. пов’яза¬ 
на з хім. складом (напр., ніхром) 
або прізвищами винахідників 
{мельхіор). Склад, будову і вла¬ 
стивості металевих С. вивчають 
металофізика і металознавство. 
Неметалеві С. складаються з не¬ 
металевих речовин. До таких 
С. належать природні {базальт, 
гнейс, граніт) і штучні {скло, 
шлаки) силікати, С. солей тощо. 
Див. також Матеріалознавство. 
Літ.: Савицкий Е. М., Бурханов 
Г. С. Металловедение тугоплавких 
металлов- и сплавов. М., 1967: Нови- 
ков И. И. Теория термической обра- 
ботки металлов. М., 1974; Знциклопе- 
ция неорганических материалов, т. 1 — 
2. К., 1977; Машиностроительньїе ма- 
териалм. Кратний справочник. М.. 
1980. 
СПЛАЙН, сплайн-функція (від 
англ. зрііпе — гнучка планка) — 
кусково-поліномна функція, тоб¬ 
то функція, «склеєна» з «кусків» 
многочленів. Якщо задати розбит¬ 
тя Ддг : а = < ••• < = Ь 
відрізка [я, Ь], то С. поряді^ г 
дефекту ^ (1 ^ ^ ^ г) по розб^ит- 
тю Ддг називають функцію 5 (ґ), 
яка неперервна на [я, 6] разом зі 
своїми похідними до (г — кУто 
порядку включно і збігається на 
кожному відрізку ?і] {і = 
= 1, 2, ..., N) з деяким алгебр, 
многочленом степеня ». Точки 
^1. •••, ^N—{1 в яких похідна 
^(л—/г+1) може мати розрив, наз. 
вузлами С. Напр., С. першого 
порядку дефекту 1 є неперервна 
на [а, Ь] ламана з вузлами ґі, 
• ^л/—І- кубічний С. дефекту 
2 — неперервно диференційовна на 
[я, Ь] функція, яка на кожному 
відрізку [?/_!, іі] {і = 1, 2, ..., М) 
є многочленом третього степеня. 
Аналогічно визначаються С. двох 
і більшої кількості змінних. Інтер¬ 
поляційні С. (див. Інтерполяція) 
використовують у чисельному ана¬ 
лізі завдяки високій точності на¬ 
ближення функцій, простоті реа¬ 
лізації на ЕОМ, малої чутливості 
до похибок у початкових даних. 
Літ.: Стечкин С. Б., Субботин Ю. Н. 
Солайньї в вьічислительной математи- 
ке. М., 1976; Завьялов Ю. С., Ква- 
сов Б. И., Мирошниченко В. Л. Ме- 
тодьі сплайн-функций. М., 1980; 
Корнейчук Н. П., Лигун А. А.. Доро- 
нин В. Г. Аппроксимация с ограниче- 
ниями. К., 1982; Алберг Дж.. Нильсон 
3., Уолш Дж. Теория сплайнов и ее 
приложения. Пер. с англ. М., 1972. 

М. П. Корнійчук. 

СПЛАНХНОЛОГІЯ (від грец. 
аяА.а7XVОV — нутрощі і кбуос, — 
слово, вчення) — вчення про н^- 
трощі тварин і людини. Розділ 
анатомії. 
СПЛАНХНОПТОЗ (від грец. 
оялаухуоу — нутрощі і ятшоїд — 
падіння), опущення нутрощів — 
опущення органів черевної порож¬ 
нини (шлунка, печінки, кишок, ни¬ 
рок, матки та ін.). Заг. С. буває 
конституційним (у осіб 
з астенічною будовою тіла, вна¬ 
слідок природженої слабкості че¬ 
ревних м’язів чи м’язів тазового 
дна та зв’язок внутрішніх органів) 
і набутим (при тяжкій фіз. 
праці, різкому схудненні, після 
ускладнених пологів). Ознаками 
С. є біль і порушення функцій 
опущених органів (внаслідок роз¬ 
ладів нервової регуляції). Ліку¬ 
вання С.: лікувальна гімна¬ 
стика, фізіотерапевтичні заходи, 
носіння бандажа; іноді — хірур¬ 
гічне. 
СПЛЕНГН (від грец. оялтїу— се¬ 
лезінка) — лікарський препарат, 
виготовлений з селезінки великої 
рогатої худоби. Винайшов С. 1945 
B. П. Комісаренко. С.— прозора 
шдина з жовтуватим відтінком, в 
якій містяться, зокрема, високо¬ 
активні гормональні речовини се¬ 
лезінки. Посилює в організмі про¬ 
цес знешкодження токсичних про¬ 
дуктів порушеного метаболізму 
та токсичних речовин, що можуть 
потрапляти до організму із зов¬ 
нішнього середовища; впливає на 
перебіг певних імунологічних реак¬ 
цій; стабілізує мембрани клітин та 
внутріщньоклітинних утворень, в 
медицині С. застосовують гол. чин. 
внутрішиьом’язово для профілак¬ 
тики і лікування токсикозів ранніх 
строків вагітності, ракових інток- 
сикацій, променевої хвороби, для 
лікування захворювань печінки, 
алергії; при недостатній функції 
паращитовидних залоз (гіпопара- 
тиреозі) тощо. о. В. Шевченко. 

СПЛЕТЕННЯ НЕРВбВІ — склад- 
НІ сполучення між нервовими ко¬ 
рінцями, нервовими стовбурами 
або окремими нервовими волокна¬ 
ми та їх закінченнями, що забез¬ 
печують пряму та обхідну багато- 
нейронну і багатосегментарну ін¬ 
нервацію тканин, органів та струк¬ 
тур мозку хребетних тварин і лю¬ 
дини. С. н. призначені для забез¬ 
печення високої надійності функ¬ 
ціональних систем організму. С. н. 
поділяють на зовнішні, що вхо¬ 
дять до складу периферичної нер¬ 
вової системи, і внутрішні, що ле¬ 
жать в структурах мозку. До зовн. 
C. н. відносять плечове, шийне, 
поперекове, крижове та сплетен¬ 
ня біля або всередині органів груд¬ 
ної й черевної порожнин; до внутр. 
— С. н. в корі великих півкуль 
головного мозку, корі мозочка, 
желатинозної субстанції спинного 
мозку. Див. також Сонячне спле¬ 
тення. Ю. П. Лиманський. 
сплит — місто на Зх. Югославії, 
в Соціалістичній Республіці Хор¬ 
ватії. Значний порт на узбережжі 
Адріатичного м., залізнична стан¬ 
ція. 158 тис. ж. (1974). Розвинуті 
суднобудування і цем. пром-сть. 
Хім., текст, і харч, підприємства. 
ГЕС. Вища пед. школа, біол.- 
океанографічний н.-д. ін-т. Гале¬ 
рея мистецтв, галерея І. Мештро- 

вича, Мор., археол., етногр. та ін. 
музеї. Курорт, центр туризму. 
Численні архіт. пам’ятки, зокрема 
давньорим. палац імператора Діо- 
клетіана (З—4 ст.). 
С П Л іЬ Ш К А, совка звичайна 
(Оіиз 5СОр5) — птах род. сов'ячих. 
Довж. тіла 20—22 см, маса до 80 г. 
Забарвлення спини і боків бурува¬ 
то-сіре з рудуватим відтінком, з 
темними та білими плямами, горла 
і черева — світліше. Добре розви¬ 
нені пір’яні «вушка». Оселюється 
в байрачних лісах, садах і парках. 
Яйця відкладає в дуплах дерев; 
кладка з 2—5 яєць у травні — черв¬ 
ні; насиджує самка 24—25 діб. 
Живиться С. здебільшого шкідли¬ 
вими комахами. Поширена в Пн. 
Африці, Пд. і Серед. Європі, Се¬ 
ред. Азії. Зимує в тропіч. Африці 
1 Пд.-Зх. Азії. В УРСР гніздиться 
на Пд. лісостепової зони, в Карпа¬ 
тах, зрідка в лісовій зоні. 
СПЛЯЧІ БРУНЬКЙ — бруньки, 
що перебувають у стані спокою 
(див. Спокій у рослин) протягом 
одного або багатьох років. С. б. 
деревних рослин щороку нароста¬ 
ють своєю стебловою частиною на 
величину річного приросту. Розви¬ 
ток С. б. затримується внаслідок 
корелятивного (див. Кореляція в 
біології) гальмування, що йде від 
ростучої верхівки пагона або до¬ 
стигаючих плодів. При ушкоджен¬ 
ні рослини гальмування перери¬ 
вається, С. б. виходять із стану 
спокою, і рослина відновлює уш¬ 
коджену частину. У трав’янистих 
багаторічних рослин С. б. служать 
для перезимівлі (буряк, півонія) 
або для вегетативного розмію- 
ження (пирій, осот). Інтенсивне 
обрізування пагонів плодових і 
декоративних рослин сприяє роз¬ 
витку С. б. і утворенню густої 
компактної крони з великою кіль¬ 
кістю плодоносних гілок. 

А. М. Гродзінський. 
СПЛЯЧКА — фізіологічний стан 
деяких, переважно дрібних ссав¬ 
ців, в якому вони переживають не¬ 
сприятливі сезони року. Під час 
С. знижуються життєдіяльність 
організму, обмін речовин, т-ра 
тіла (у холодні пори року майже 
до т-ри зовн. середовища), загаль¬ 
мовуються нервові процеси, упо¬ 
вільнюються дихання, серцебиття 
тощо. Розрізняють зимову С., або 
гібернацію, та літню, або естива- 
цію. У зимову С. впадають багато 
гризунів — ховрахи, хом’яки, со¬ 
ні, деякі комахоїдні — їжаки, ле¬ 
тючі миші. Літня С. властива дея¬ 
ким гризунам — ховрахам, сур- 
кам, а з комахоїдних — тенрекам. 
Сигналом для підготовки організ¬ 
му до С. є певні зміни тривалості 
світлового дня. Настанню зимової 
С. передує нагромадження особли¬ 
вого жиру з низькою Іпл, який не 
твердне при низькій т-рі і запобі¬ 
гає заклякненню. Завдяки змінам 
хім. складу крові не відбувається 
закупорювання капілярів при упо¬ 
вільненні кровотоку. С. як особ¬ 
ливий фізіол. стан проявляється 
перш за все в тому, що енергетич¬ 
ні резерви організму використову¬ 
ються в десятки разів повільніше, 
ніж в активному стані, а також 
в здатності організму регулювати 
цей фізіол. стан за допомогою нер¬ 
вових центрів і підтримувати го¬ 
меостаз на новому рівні. С. ссав- 
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ців на перший погляд подібна до 
заціпеніння амфібій та рептилій 
(див. Заціпеніння тварин)^ але 
вона відрізняється досконалістю 
механізмів фізіол. контролю. 
За несприятливих умов впадають 
у заціпеніння яйцекладні ссавці 
(напр., єхидна). Стан заціпеніння 
у деяких птахів (колібрі, серпо- 
крильців, птахів-мишей, дрімлюг) 
іноді теж наз. С. Зимовий сон, 
у який впадають ведмідь, борсук, 
єнотовидний собака, білка, відріз¬ 
няється від С., зокрема, меншою 
глибиною. Див. також Анабіоз. 

В. А. Мельничук. 
СПОВІДЬ, покаяння — одне з 
християнських таїнств у право¬ 
славній і католицькій церквах. 
Полягає в тому, що віруючий при¬ 
знається (сповідується) в своїх 
гріхах священикові, після чого 
той відпускає (прощає) йому їх 
від імені бога. 
СПОВГЛЬНЕНЕ КІНОЗНІМАН- 
НЯ — кінознімання з швидкістю, 
меншою за 24 кадри на сек. Для 
такого кінознімання застосову¬ 
ють звичайні і спец, кінознімаль¬ 
ні апарати. Швидкість переміщен¬ 
ня кіноплівки у звичайних апара¬ 
тах регулюють, змінюючи реоста¬ 
том або редуктором число обер¬ 
тів приводного електродвигуна 
або використовуючи двигуни з точ¬ 
ною фіксацією обертів. Спец, апа¬ 
рати дають змогу знімати з швид¬ 
костями 4, 2, 1, ‘/г, ‘Л* ‘/і2 й ‘/24 

кадра на секунду. С. к. застосо¬ 
вують як один з методів комбіно¬ 
ваного кінознімання при створен¬ 
ні худ. кінофільмів, у наук, й 
навч. кіно воно дає змогу демон¬ 
струвати за короткі відрізки ча¬ 
су порівняно довгочасні процеси і 
явища. Часто С. к. суміщують з ін. 
методами комбінованого кінозні¬ 
мання (напр., із зворотним зні¬ 
манням). Якщо статичні об’єкти 
недосить освітлені, С. К. може 6>Т'И 

способом збільшення експозиції. 
Див. також Цейтраферне кіно¬ 
знімання. Б. О. Калашников. 
СПОГЛЯДАННЯ — емпіричний 
ступінь пізнання, основу якого 
становить безпосереднє чуттєве ві¬ 
дображення об’єкта. <Від живого 
споглядання до абстрактного мис¬ 
лення і від нього до 
практики — такий є діалек¬ 
тичний шлях пізнання істини, 
пізнання об’єктивної реальності» 
(Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 29, 
с. 142). Всяке індивідуальне С. 
опосередковане суспільно й істо¬ 
рично, і тому воно включає не ли¬ 
ше елементи безпосередньої чуттє¬ 
вості, а й умоглядні уявлення, по¬ 
передня доведеність яких робить 
їх самоочевидними для наступних 
суб’єктів. Отже, С. є одночасно і 
початком конкретного пізнаваль¬ 
ного акту, і синтезом попередніх 
актів, внаслідок чого воно стає 
формою цілісного осягнення пред¬ 
мета. На відміну від домарксист. 
матеріалізму, який вважав С. 
пасивним процесом сприйняття 
світу, марксизм довів, що пізнан¬ 
ня — не пасивне С., а активна ді¬ 
яльність, пов’язана з перетворен¬ 
ням світу (див. Пізнання теорія). 
СПОДУМЕН (від грец. ояобоо- 
Ц£VОс — спопелілий) — мінерал 
класу силікатів, групи піроксе¬ 
нів. ^іАI [Зі^Ов] Сишонія моно- 
клінна. Густ. З—3,2. Твердість 

6,75—7,25. Колір білий, сірий> 
жовтий, зелений, фіолетовий. Про¬ 
зорі відміни рожевого і фіолетово- 
рожевого забарвлення наз. кун- 
цитом, смарагдово-зеленого — гі- 
денітом. Родовища С. відомі в 
США, Бразілії, Афганістані, Ма¬ 
дагаскарі та ін. країнах. С. одер¬ 
жують і штучно. Використовують 
як літієву руду, прозорі відмі¬ 
ни — в ювелірній справі. 
СПОЖИВАННЯ — використання 
матеріальних благ, створених у 
процесі виробництва, для задо¬ 
волення потреб економічних', кін¬ 
цева фаза процесу відтворення. 
Розрізняють С. виробниче (про¬ 
дуктивне) й невиробниче. Вироб¬ 
ниче С.— це використання засо¬ 
бів виробництва для виготовлен¬ 
ня певного продукту. Переважну 
частину невиробничого С., або 
власне С., становить особисте С., 
тобто задоволення потреб людей у 
продуктах харчування, в одязі, 
предметах культурно-побутового 
призначення тощо. Друга частина 
використовується для задоволен¬ 
ня сусп. потреб (функціонування 
закладів освіти, органів держ. уп¬ 
равління та ін.). Залежно від виду 
споживаних благ С. поділяється 
на С. матеріальних благ, що мають 
речову форму, та на послуги. За 
формою С. може бути індивіду¬ 
альним і колективним. Залежне 
від виробництва, С., у свою чергу, 
впливає на виробництво, є його 
вихідним пунктом, стимулює його 
розвиток і вдосконалення. С. 
органічно пов’язане з ін. фазами 
відтворення — розподілом і об¬ 
міном. Характер цього зв’язку 
зумовлюється характером і метою 
даного способу виробництва. За 
капіталізму між вироби, і С. існує 
антагоністична суперечність, ос¬ 
кільки капіталістичне вироби, під¬ 
порядковане меті створення додат¬ 
кової ва^зтості і зумовлює С. 
тією ж мірою, якою в ньому реа¬ 
лізується створена додаткова вар¬ 
тість і формуються умови для її 
виробництва у дедалі зростаючих 
розмірах. Тому С. відстає від ви¬ 
робництва, що особливо яскраво 
проявляється в економічних кри¬ 
зах надвиробництва. Величезні 
прибутки експлуататорських кла¬ 
сів дають їм змогу привлас¬ 
нювати значну масу матеріаль¬ 
них благ, що призводить до 
різкої диференціації рівня та 
структури С.— до надмірностей, 
розкоші пануючих класів і не- 
статків та бідності мільйонів тру¬ 
дящих (див. Відносне й абсолютне 
погіршення становиьца пролета¬ 
ріату). Для сучас. державно-мо¬ 
нополістичного капіталізму ха¬ 
рактерне паразитичне С., пов’яза¬ 
не з мілітаризацією капіталіс¬ 
тичної економіки. Відносно висо¬ 
кий рівень С. в деяких промислово 
розвинутих країнах капіталізму 
зумовлений більш високим рівнем 
розвитку продуктивних сил. Але 
цей рівень С. не завжди відобра¬ 
жає відповідне становище трудя¬ 
щих, оскільки за ним практично 
криється надмірна інтенсивність 
праці, існує масове безробіття 
тощо. Для соціалізму характер¬ 
не планомірне й неухильне під¬ 
вищення рівня С. трудящих, по¬ 
ліпшення його структури на осно¬ 
ві науково обгрунтованих норм 

і оптимальнішого співвідношення 
індивід. і колективних форм 
споживання, на основі розвитку 
та вдосконалення соціалістичного 
вироби, й підвищення продук¬ 
тивності сусп. праці (див. Основ¬ 
ний економічний закон соціаліз¬ 
му). Осн. способом розподілу 
фонду особистого С. є розподіл за 
працею, поряд з цим неухильно 
зростає і частка матеріальних і ду¬ 
ховних благ, одержуваних трудя¬ 
щими із суспільних фондів спо¬ 
живання. Зростання обсягів і рів¬ 
ня С. є закономірністю соціалізму 
(див. Життєвий рівень). XXVI 
з’їздом КПРС передбачено дальше 
збільшення реальних доходів на 
душу населення в одинадцятій 
п’ятирічці на 16—18%, національ¬ 
ного доходу, що йде на С. і на¬ 
громадження, — на 18—20% ; під¬ 
вищити частку фонду С. в нац. до¬ 
ході, здійснити широку програ¬ 
му підвищення нар. добробуту, 
повніше задовольнити попит на¬ 
селення на товари нар. споживан¬ 
ня, розширити види й збільшити 
обсяг побут, послуг та ін. (див. 
Підвищування потреб закон). Си¬ 
стематичне і стійке зростання С. 
характерне й для ін. соціалістич¬ 
них країн. ^ Н. П. Баранова. 
СПОЖЙВНА ВАРТІСТЬ — ко¬ 
рисність речі або послуги, їхня 
здатність задовольняти ті чи інші 
потреби людини. Зумовлена фіз., 
хім. та ін. природними властивос¬ 
тями речі, а також властивостями, 
наданими їй людиною внаслідок 
конкретної праці. С. в. у їх сукуп¬ 
ності становлять речовий зміст 
багатства незалежно від його 
сусп. форми. Деякі види С. в. 
дає природа в готовому вигляді 
(вода, повітря та ін.), однак біль¬ 
шість з них — це продукти праці. 
З розвитком науки і техніки люди 
відкривають нові властивості ре¬ 
чей, збільшуючи різноманітність 
С. в. Одні С. в. безпосередньо за¬ 
довольняють особисті потреби лю¬ 
дини (їжа, одяг та ін.), інші є за¬ 
собом для вироби, матеріальних 
благ, тобто засобами вироби, (ма¬ 
шини, сировина тощо). Самі по 
собі С. в. не виражають будь-яких 
виробничих відносин, але їхня 
роль змінюється із зміною способу 
виробництва. В умовах товарно¬ 
го виробництва, напр., коли про¬ 
дукти праці виступають як това¬ 
ри, С. в. є речовим носієм мінової 
вартості і вартості. В умовах 
капіталістичного вироби. С. в. 
становить інтерес для капіталіста 
лише як носій додаткової вар¬ 
тості. За соціалізму С. в. стає 
безпосередньо суспільною, оскіль¬ 
ки. задовольняє інтереси всього 
суспільства. 
СПОЖЙВЧА кооперація — 
вид кооперації, яка об’єднує ма¬ 
сових споживачів (робітників, 
службовців, селян, ремісників, до¬ 
могосподарок, студентів) для су¬ 
місних закупівель і часткового 
виробництва споживчих товарів з 
дальшим продажем їх своїм чле¬ 
нам та населенню. С. к. виникла 
за капіталізму в кінці 18 — на 
поч. 19 ст. Була однією з форм 
екон. боротьби пролетаріату міста 
й села проти експлуатації їх вели¬ 
ким торг, капіталом. 
Перші споживчі кооперативи з’я¬ 
вилися у Великобританії, Фран- 

СПОЖИВЧА 
КООПЕРАЦІЯ 
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ції, Німеччині, Італії. В Росії 
С. к. виникла в 60-х рр. 19 ст.; 
зокрема, на Україні перше спо¬ 
живче т-во з’явилося 18^ у Хар¬ 
кові. Створення кооперативів на 
селі значно пожвавилося на поч. 
20 ст. Перемога Великої Жовтн. 
соціалістич. революції відкрила 
широкі можливості для розвитку 
С. к., яка стала важливим засо¬ 
бом соціалістич. будівництва. Де¬ 
кретом -«Про споживчі кооператив¬ 
ні організації» від 10.IV 1918 були 
визначені місце й функції С. к. 
в екон. житті країни. В СРСР 
споживчі кооперативи — це добро¬ 
вільні об’єднання трудящих для 
організації торгівлі й громад, 
харчування на селі, а також заго¬ 
тівлі с.-г. продукції та сировини, 
основані на сусп. власності на за¬ 
соби вироби. Вступаючи до С. к^ 
вносять пайовий внесок у розмірі, 
встановленому заг. зборами. По¬ 
становою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
від 29.IX 1935 було визначено 
спеціалізацію держ. і кооп. тор¬ 
говельних систем. Система С. к. 
включає сільс. споживчі т-ва, а 
також робочі кооперативи, які 
об’єднують робітників радгоспів, 
цукр. з-дів та ін. пром. підпри¬ 
ємств, розташованих у сільс. міс¬ 
цевості; районні спілки спожив¬ 
чих т-в; обл. спілки; респ. спілку 
(зокрема, на Україні — Укооп¬ 
спілку). Всю систему С. к. в 
СРСР об’єднує центр, спілка спо 
живчих т-в — Центроспілка. Най 
вищий орган управління у спожив 
чих т-вах — заг. збори їхніх чле¬ 
нів, у райспоживспілках — збори 
їхніх уповноважених, в обласній, 
респ. і союзній споживспілках — 
з’їзди делегатів. Керівництво від¬ 
повідними ланками системи С. к. 
між зборами і з’їздами здійснюють 
правління та ревізійні комісії. 
Взаємовідносини між ланками 
С. к. будуються на принципі де¬ 
мократичного централізму, С. к. 
в (ЗРСР розвивається високими 
темпами. Якщо 1940 роздрібний 
товарооборот кооп. торгівлі, вклю¬ 
чаючи громад, харчування, стано¬ 
вив 4915 млн. крб., то 1980 — 
76423 млн. крб., в УРСР — від¬ 
повідно 902 млн. крб. і 13963 млн. 
крб. Діяльність С. к. по заготівлі 
й закупівлі с.-г. продуктів і сиро¬ 
вини не тільки допомагає колгос¬ 
пам і колгоспникам збувати лиш¬ 
ки продукції та розвивати колг. 
вироо^н., а й сприяє вдосконален¬ 
ню товарообміну на селі, звільняє 
колгоспи й колгоспників від зай¬ 
вих затрат праці й коштів по збуту 
виробленої ними продукції. В рі¬ 
шеннях XXVI з’їзду КПРС по¬ 
ставлено завдання -«всемірно сприя¬ 
ти дальшому розвиткові спожив¬ 
чої кооперації, підвищенню її гос¬ 
подарської ініціативи й активності 
в поліпшенні торговельного обслу¬ 
говування і громадського кочу¬ 
вання в сільській місцевості, зшль- 
шенні сировинних і продовольчих 
ресурсів... Активніше вести робо¬ 
ту по закупівлі сільськогосподар¬ 
ських продуктів у населення і 
колгоспів, розширювати торгівлю 
цими продуктами в містах і про¬ 
мислових центрах» (Матеріали 
XXVI з’їзду КПРС. К., 1981, 
с. 214). В зарубіжних соціалісти'І- 
них країнах після встановлення 
нар. влади С. к. також, як і в 

СРСР, стала важливим фактором 
будівництва соціалізму. Центро¬ 
спілка СРСР — член Міжнарод¬ 
ного кооперативного альянсу 
(МКА). На 1980 в МКА входили 
кооперативні орг-ції з 66 країн. 
СГКЗКІЙ — філос. категорія, що 
виражає відносну нерухомість, 
сталість предметів і явищ навко¬ 
лишнього світу. На відміну від 
абсолютного та універсального ру¬ 
ху, що властивий матерії в цілому 
і є способом її існування, С.— 
це стан, притаманний окремим ма¬ 
теріальним формоутворенням — 
предметам, явищам і процесам. У 
постійних змінах матерії існують 
моменти її тимчасової стабільності, 
рівноваги і сталості, тобто стану 
С., який на противагу абсолютному 
руху має похідний, відносний 
характер і виступає як момент 
універсального руху. Наявність 
відносного С.— істотна умова ста¬ 
новлення та існування якісно виз¬ 
начених предметів, умова диферен¬ 
ціації матерії на окремі форми 
руху, завдяки чому стає можливим 
пізнання об’єктивної реальності. 
Разом із тим сталість предмета, 
явища, процесу, матеріальних фор¬ 
моутворень взагалі має місце ли¬ 
ше в певному відношенні, з боку 
певної якості і лише в певних кіль¬ 
кісних межах. Окремий рух праг¬ 
не до стабільності, сукупність ру¬ 
хів її знищує. Тому С. завжди 
відносний. Ігнорування відносного 
С. матеріальних формоутворень 
означає абсолютизацію безмежної 
мінливості, приводить до запере¬ 
чення стабільності й рівноваги в 
навколишньому світі (див. Реляти¬ 
візм), до заперечення якісної виз¬ 
наченості й оформленості і в кін¬ 
цевому підсумку — до заперечен¬ 
ня пізнаванності об’єктивного сві¬ 
ту (див. Агностицизм). І навпаки, 
абсолютизація С. веде до запере¬ 
чення мінливості, якісних змін, 
розвитку (див. Метафізика). 
С П (З К І Й у рослин — стан май¬ 
же повного припинення життєді¬ 
яльності; пристосування рослин до 
несприятливих умов середовища 
(зимових холодів, літніх посух то¬ 
що), що виникло в ході еволюції. 
в стані спокою може перебувати 
як уся рослина, так і її окремі 
органи (бульби, кореневища, спля¬ 
чі бруньки, насіння тощо). На¬ 
станню С. у рослин передує листо¬ 
пад, відмирання надземних частин 
(у трав’янистих рослин), утворен¬ 
ня на бруньках і плодах міцної 
газонепроникної оболонки, змен- 
щення вмісту води в протоплазмі і 
відокремлення її від стінок клі¬ 
тин, нагромадження інгібіторів 
росту, утворення спор (у одно¬ 
клітинних рослин). Розрізняють 
вимушени й С., спричинений 
різкими відхиленнями зовн. фак¬ 
торів (напр., низькою т-рою, посу¬ 
хою, нестачею поживних речовин) 
від нормальних умов існування, 
і органічний (автономний), 
або глибокий, С., зумовлений річ¬ 
ними біологічними ритмами рос¬ 
линного організму. Вимушений С. 
переривається при нормалізації 
умов середовища, органічний — 
лише після певних біохім. і мор¬ 
фологічних змін у рослині. Для 
подолання стану спокою застосо¬ 
вують стратгіфікацію насіння, 
скарифікацію насіння, вигонку 

рослин. Для подовження стану 
спокою рослини обробляють мети¬ 
ловим ефіром а-нафтилоцтової 
к-ти, гідразидом малеїнової к-ти 
та ін. ^ А. М. Гродзгнський. 
СПОЛУКИ в математиці — 
комбінаторні конфігурації еле¬ 
ментів скінченно! множини. Див. 
Комбінаторний аналіз. 
СПОЛУКИ ВКЛіЬЧЕННЯ — спо 
луки, які займають проміжне місце 
між твердими розчинами вклю¬ 
чення й істинними хімічними 
сполуками. С. в.— кристалічні 
речовини, утворювані внаслідок 
включення молекул (або атомів) 
однієї речовини — чгостя» — в 
порожнини (у вигляді кліток, ка¬ 
налів або міжплощинного шару), 
що є в молекулах або в каркасній 
гратці кристалів другої речовини — 
-«хазяїна». Розміри й конфігурація 
молекул -«гостя» повинні відповіда¬ 
ти величині й формі порожнин 
у кристалах -«хазяїна». До речовин, 
здатних легко утворювати С. в., 
належать мінерали монтморило¬ 
ніт, цеоліти, графіт, лід та ін., 
целюлоза, крохмаль, сечовина то¬ 
що. Включені молекули утриму¬ 
ються в С. в. силами міжмолеку¬ 
лярної взаємодії, що зумовлює 
властивості сполук. Склад С. в. 
залежить від ступеня заповнен¬ 
ня вільних порожнин <хазяїна». 
При розчиненні, а також при плав¬ 
ленні С. в. розпадаються на вихід¬ 
ні речовини. С. в. утворюються 
переважно при змішуванні наси¬ 
чених і пересичених розчинів або 
при розтиранні кристалів речо¬ 
вин. На здатності багатьох газів і 
легкокиплячих рідин утворювати 
С. в. (клатрати) з водою грунту¬ 
ються способи їхнього збережен¬ 
ня і розділення. Використовують¬ 
ся С. в. для розділення ізомерів, 
інертних газів та їх зберігання, 
для опріснювання морської води 
тощо. в. Л., Павлов. 
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛГВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНГЧ- 
НОТ ІРЛАНДІЇ — офіційна назва 
Великобританії. 
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИ¬ 
КИ — держава у Пн. Америці. На 
Сх. омивається Атлантичним, на 
Зх. — Тихим ок., на Пд. Сх.— во¬ 
дами Мексіканської зат. В адм. 
відношенні поділяється на 50 шта¬ 
тів і федеральний округ Колум¬ 
бія. Штати Аляска та Гавайі розта¬ 
шовані поза межами основної тер. 
країни. Карти див. на окремих ар- 
^шах, с. 464—465, 480—481. 
Державний лад. СІЛА — республі¬ 
ка. За формою держ. устрою — фе¬ 
дерація, що складається з 50 шта¬ 
тів і столичного федерального окру¬ 
гу Колумбія. Діючу конституцію 
прийнято 1787. Глава д-ви і уряду 
та головнокоманд. збройними си¬ 
лами — президент з широкими 
повноваженнями, який разом з ві 
це-президентом обирається шляхом 
непрямих, двоступеневих виборів 
(через колегію виборщиків) на 
4 роки. Законодавчу владу здійс¬ 
нює двопалатний конгрес у складі 
сенату і палати представників. 
Сенат налічує 100 сенаторів (оби¬ 
раються на 6 років, по 2 від кож¬ 
ного штату) і оновлюється на 7з 
кожні два роки. Голова сенату — 
віце-президент США. Палата пред¬ 
ставників обирається на 2 роки у 
складі 435 депутатів. Уряд США— 
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Штати 

Пло¬ 
ща. 
тис 
км2 

Насе¬ 
лення. 
тис. 
чол., 
1978 

Адміні¬ 
стратив¬ 
ний центр 

Айдахо 216,4 878 Бойсе 
Айова 146,8 2896 Де-Мойв 
Алабама 133,7 3742 Монтго- 

мері 
Аляска 1518,8 403 Джуно 
Арізона 295,0 2354 Фінікс 
Арканзас 137,5 2186 Літл-Рок 
Вайомінг 253,6 424 Шайєнн 
Вашінгтон 176,6 3774 Олімпія 
Вермовт 24,9 487 Монтпі- 

лієр 
Віргінія 104,7 5148 Річмонд 
Вісконсів 145,4 4679 Мадісон 
Гавайї 16,7 897 Гонолулу 
Делавер 5,3 583 Довер 
Джорджія 152,5 5084 Атланта 
Західна 
Віргінія 

62,6 1860 Чарлстон 

Іллінойс 146,1 11243 Спрінг- 
філд 
Індіанапо¬ 
ліс 

Індіана 94.1 5374 

Каліфор¬ 
нія 

411.0 22 294 Сакра¬ 
менто 

Канзас 213,1 2348 Топіка 
Кентуккі 104,6 3498 Франк- 

форт 
Колорадо 169,9 2670 Денвер 
Конвекті 
кут 

12,9 3099 Гартфорд 

Луїзіана 125,7 3966 Батон-Руж 
Массачу- 
сетс 

•21,5 5774 Бостон 

Мен 86.0 1091 Огаста 
Меріленд 27,4 4143 Аннаполіс 
Міннесота 217*8 4008 Сент-Пол 
Міссісіпі 123,6 2404 Джексон 
Міссурі 180.4 4860 Джеффер 

сон-Сіті 
Мічіган 150,8 9189 Лансінг 
Монтана 381,1 785 Гелена 
Небраска 200,0 1565 Лінкольн 
Невада 286.3 660 Карсон- 

Сіті 
Нью-Гемп- 
шір 

24,2 871 Конкорд 

Нью- 
Джерсі 

20,3 7327 Трентон 

Нью-Йорк 128,4 17 748 Олбані 
Нью-Мек- 
сіко 

315,1 1212 Санта-Фе 

Огайо 106,7 10 749 Колумбус 
Оклахома 181,1 2880 Оклахома- 

Сіті 
Орегон 251,2 2444 Сейлем 
Пенсільва¬ 
нія 

117,4 11 750 Гаррісберг 

Південна 
Дакота 

199.5 690 Пірр 

Північна 
Дакота 

183,1 6.52 Бісмарк 

Південна 
Кароліна 

80,4 2918 Колу мбія 

Північна 
Кароліна 

136,5 5577 Ролі 

Род- 
Айленд 

3,2 935 Провідені 

Теннесі 109,4 4357 Нашвілл 
Техас 692,1 13 014 Остін 
Флоріда 151,7 8594 Таллахассі 
Юта 219,9 1307 Солт- 

Лейк-СітІ 
Федераль 
ний округ 
Колумбія 

0.2 674 Вашінгтон 

виконавчий орган влади — при¬ 
значається президентом за згодою 
сенату. Перед конгресом уряд не 
відповідальний. Кожний пггат має 
свою конституцію. Законодавча 
влада в штатах належить законо¬ 
давчим зборам, які обираються 
населенням штатів на 2—4 роки, 
виконавча здійснюється губерна¬ 
торами. В. Євінтов. 
Природа. Берегова лінія Атлан¬ 
тичного узбережжя в межах США 
порізана численними затоками та 
бухтами, береги гол. чин. низовин¬ 
ні; найбільший п-ів — Флоріда. 
Тихоокеанські береги менш роз¬ 
членовані, підвищені, гористі. За 
характером рельєфу тер. США по¬ 
діляють на три частини. На Зх. 
простягається гірська система Кор- 
дільєр (див. Кордільєри Північної 
Америки)^ яка займає бл. третини 
тер. США. Кордільєри належать 
до молодих гір переважно альп. 
етапу гороутворення. Вони скла¬ 
даються з ряду меридіонально 
витягнутих хребтів, розділених 
міжгірними плато й долинами. 
Вздовж узбережжя Тихого ок. 
розташовані берегові хребти (Аляс- 
кинський на Алясці, з найвищою 
вершиною США і всієї Пн. Амери¬ 
ки — г. Мак-Кінлі, 6193 м. Берего¬ 
вий, Каскадні гори, Сьєрра-Нева¬ 
да та ін.). Сх. пояс утворюють 
хребти Скелястих гір. Між цими 
двома поясами гір лежать розчле¬ 
новане глибокими каньйонами Ко¬ 
лумбійське плато, пустельне на¬ 
гір’я Великий Басейн і плато Ко¬ 
лорадо. На Сх.— невисокі гори 
Аппалачі (вис. до 2037 м, г. Міт- 
челл), що відокремлюються від 
океану неширокою Приатлантич- 
ною низовиною. Внутр. райони між 
Кордільєрами і Аппалачами за¬ 
йняті Внутрішніми рівнинами, які 
включають Центральні рівнини. 
Великі рівнини (або плато Прерій) 
та Примексіканську низовину. На 
Пн.— частина Лаврентійської ви¬ 
сочини з характерними водно- 
льодовиковими формами рельєфу. 
США — одна з найбагатших щодо 
запасів та різноманітності корис¬ 
них копалин країн капіталістично¬ 
го світу. Великі родовища вугілля, 
нафти, газу, мідної, свинцевої, 
цинкової, уранової, заліз., титано¬ 
вої руд, ртуті, золота, молібдену, 
вольфраму, рідкісноземельних еле¬ 
ментів, фосфоритів, є також по¬ 
клади кам. і калійної солей, сір¬ 
ки та ін. 
Майже вся тер. США лежить у 
пойірному та субтропічному поя¬ 
сах, Аляска — у субарктичному, 
пд. райони Флоріди — у тропіч¬ 
ному. Значний вплив на клімат 
пн.-сх. і сх. частин країни має теп¬ 
ла течія Гольфстрім, тихоокеан¬ 
ського узбережжя — холодна Ка¬ 
ліфорнійська течія. В зв’язку з 
активною циркуляцією повітря між 
пн. і пд. районами, зумовленою 
особливостями орографічної будо¬ 
ви території, спостерігаються час¬ 
ті зміни погоди. Клімат внутр. ра¬ 
йонів США континентальний, у 
внутр. областях Кордільєр — різко 
континентальний. Пересічна т-ра 
січня у м. Бісмарку (штат Пн. Да- 
кота) — 19, липня 4-21®, у м. Чі- 
каго відповідно —3,7 і -1-23,1®. 
Примексіканська низовина й пд. 
частина Приатлантичної низовини 
мають субтропічний клімат. У м. 

ЗО’ 

Новому Орлеані пересічна т-ра 
січня 4-12, липня -1-27,4®. Для 
пн.-сх. частини приатлантичного 
району та пн. частини тихоокеан¬ 
ського узбережжя характерний 
мор. клімат. У Нью-Йорку пере¬ 
січна т-ра січня —0,8, липня 
-1-23®. На Пд. тихоокеанського уз¬ 
бережжя клімат середземномор. 
типу, у внутр. районах пд. частини 
Кордільєр дуже жаркий і посуш¬ 
ливий. Найнижчі т-ри повітря 
(до —64®) спостерігалися на плос; 
когір’ї Юкон (Аляска), найвищі 
(понад -1-50®) — у Долині Смерті 
(Каліфорнія). Пересічна річна 
сума опадів на Пд. Сх. Аляски і 
на Зх. штату Вашінгтон — 3000— 
4000 мм, на Пд. Сх. країни — 
1500—2000 мм, на Внутрішніх 
рівнинах — від 1500 мм на Сх. до 
300 мм на Зх. Характерне значне 
забруднення атмосфери над вели¬ 
кими містами і промисловими 
центрами. 
Більшість річок США належить до 
басейну Атлантичного ок. На тер. 
країни — одна з найбільших річ¬ 
кових систем світу — р. Міссісіпі 
з Міссурі. Ріки, що течуть з Аппа¬ 
лачів у Атлантичний ок. (Гудзон, 
Потомак та ін.), — короткі, стрім¬ 
кі, повноводні. Менш розвинуту 
річкову сітку мають Кордільєри. 
Тут у глибоких каньйонах течуть 
ріки гірського типу Колумбія, Ко¬ 
лорадо та ін. На Пн. країни, на 
кордоні з Канадою, — Великі озе¬ 
ра {Верхнє озеро, Гурон, Мічіган, 
Ері, Онтаріо). На нагір’ї Великий 
Басейн лежить Велике Солоне 
озеро, у Флоріді — численні кар¬ 
стові і латунні озера, на Алясці — 
озера льодовиково-тектонічного 
походження, зокрема Іліамна. 
Внутр. води широко використову¬ 
ють для пром. і комунального во¬ 
допостачання, судноплавства, зро¬ 
шування, як джерело гідроенер¬ 
гії. Значна частина їх забруднена 
пром. відходами. Грунтовий по¬ 
крив різноманітний. На Пн. Сх. 
поширені дерново-підзолисті та бу¬ 
рі лісові грунти, на Пд. Сх.— чер¬ 
воноземи та жовтоземи, на Внут¬ 
рішніх рівнинах переважають чор- 
ноземовидні грунти прерій, чор¬ 
ноземи та темно-каштанові грунти, 
на міжгірних плато Кордільєр — 
сіроземи, бурі грунти пустельних 
степів та СВІТЛО-каштанові грунти. 
Розвинута ерозія грунтів, значні 
площі непридатні для землероб¬ 
ства (див. Бедленд). Природна рос¬ 
линність значно зведена госп. ді¬ 
яльністю. На Пн. Сх. переважають 
мішані та соснові ліси, на Пд.— 
широколистяні, на тихоокеансько¬ 
му узбережжі і схилах Кордільєр 
— хвойні ліси. На Зх. Централь¬ 
них рівнин подекуди збереглася 

США 

Герб 
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Америки. 
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Площа — 
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Населення — 
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(1982. оцінка) 
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м. Вашінгтон 

Лос-Анджелес. Пано¬ 
рама частини міста. 
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трав'яниста рослинність прерій, 
на Великих рівнинах, плато і до¬ 
линах Кордільєр — рослинність 
сухих степів. Посушливі частини 
плоскогір’їв Корділь^ займають 
напівпустелі й пустелі. Серед най¬ 
більших природоохоронних об’єк¬ 
тів — Йєллрустонський національ¬ 
ний парк» Йосемітський національ¬ 
ний парк, нац. парки Секвойя, 
Гранд-Каньйон, Мамонтова та 
Карлсбадські печери та ін. 
Населення. Сучасне населення 
США складається з трьох осн. ет- 

Головна вулиця міста Анн-Арбора в 
штаті Мічіган. 

НІЧНИХ компонентів: американців 
США, іммігрантських перехідних 
груп і аборигенів. Американці 
США (171 млн. чол., оцінка; тут 
і нижче дані на 1978) як нація скла¬ 
лися гол. чин. у 2-й пол. 18 ст. 
в результаті змішання між собою 
іммігрантів з різних країн Старого 
Світу. Расово-етногр. групою аме¬ 
риканців США є афроамерикан¬ 
ці (<чорні», негри — 25 млн. 
чол.) — нащадки афр. рабів, яких 
привозили в країну в 17—19 ст. 
Незважаючи на багатовікову дис; 
кримінацію афроамериканців і 
сегрегацію, відбувалося фіз. змі¬ 
шання африканців з білими. Тепер 
мулати становлять значну частину 
заг. кількості афроамериканців. 
Іммігрантські перехідні ірупи без¬ 
перервно змінюються і за чисель¬ 
ністю і за складом. З одного боку, 
цей компонент поповнюється за 
рахунок новоприбулих іммігран¬ 
тів, з другого, нащадки переселен¬ 
ців у другому, третьому і більш 
віддалених ПОКОЛІННЯХ поступово 
вливаються до складу амер. на¬ 
ції. Значна кількість представни¬ 
ків різних перехідних груп є прак¬ 
тично в усіх штатах США, однак, 
виділяються кілька районів з під¬ 
вищеною питомою вагою тієї чи 
ін. групи. Мексіканці (7 млн. чол.) 
становлять значну частку населен¬ 
ня в штатах Техас, Каліфорнія, 
Арізона, Нью-Мексіко, Колорадо, 
Нью-Йорк; італійці (4,4 млн.) —; 
в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, 
Пенсільванія, Род-Айленд і Кон- 
нектікут; німці (4,5 млн.) — в шта¬ 
тах Міннесота, Айова, Пд. Дако- 
та, Небраска і Нью-Джерсі; фран- 
коканадці та англоканадці (від¬ 
повідно 1,8 і 0,67 млн.) — в штатах 
Нової Англії і прикордонних з Ка¬ 
надою штатах; французи (0,56 
млн.) — в штатах Луїзіана і Те¬ 
хас; шведи (0,81 млн.) — в штатах 
Іллінойс, Міннесота, Огайо, Віс- 
консін.; норвежці (0,62 млн.) — в 
штатах Вісконсін, Міннесота, Пн. 
і Пд. Дакота, Вашінгтон, Орегон; 
грлландці (0,38 млн.) — в шт. Мі¬ 
чіган; поляки (2,4 млн.) — в 
штатах Іллінойс, Вісконсін, Мічі¬ 
ган; японці (0,62 млн.), китайці 

(0,55 млн.) і філіппінці (0,52 м.чн.) 
— в штатах Каліфорнія і Гавайї 
(багато китайців живе також у м. 
Нью-Йорку, а японців і філіппін¬ 
ців — ум. Вашінгтоні і шт. Іллі¬ 
нойс). Деякі перехідні групи — ір¬ 
ландці (1,5 млн.), пуерторіканці 
(1,8 млн.), євреї (6,1 млн.) — зосе¬ 
реджені переважно в м. Нью-Йор¬ 
ку. В США живуть і представни¬ 
ки багатьох ін. перехідних груп; 
чисельність австрійців, кубинців, 
португальців, росіян, українців, 
чехів, словаків, греків, вірмен, 
угорців, арабів становить більше 
ніж по 500 тис. чол., датчан, шот¬ 
ландців, германошвейцарців, ямай- 
ців, домініканців, колумбійців, іс¬ 
панців, сербів, хорватів, литовців, 
албанців, фіннів, в’єтнамців, ко¬ 
рейців та ін.— більше ніж по 100 
тис. чол. 
До аборигенних груп, які зазнають 
найбільшої дискримінації, нале¬ 
жать індіанці (850 тис. чол.), ес¬ 
кімоси (ЗО тис.), алеути (5 тис.) 
і гавайці (120 тис.; переважна біль¬ 
шість з них метиси, власне гавай¬ 
ців залишилося не більше 10 тис.). 
Найчисленніші індіан. племена — 
атапаски, алгонкіни, шошони, сіу, 
ірокези, мускоги, цимшіани. Ін¬ 
діанці живуть у резерваціях у цент¬ 
рі і на заході США (2% найнепри- 
датніших для госп. використання 
земель країни) і в містах Чікаго, 
Нью-Йорку, Клівленді, Сан-Фран- 
ціско, Сіетлі. Пересічна густота 
нас. США — 25,6 чол. на 1 км^ 
(1982). Офіц. мова — англійська. 
Віруючих усього бл. 132,8 млн. 
За релігією 74,2 млн. становлять 
протестанти (баптисти, методисти, 
лютерани, пресвітеріани, мормони 
та ін.), 49,8 млн.— католики, реш¬ 
та — іудаїсти (5,8 млн.), представ¬ 

ники православних церков (3,75 
млн.), мусульмани, буддисти та 
ін. Міське населення становить 
73% (1970). Найбільші міста: 
Нью-Йорк» Чікаго, Лос-Андже¬ 
лес, Філадельфія, Х’юстон, Дет¬ 
ройт, Сан-Франціско, Вашінгтон, 
Бостон, Даллас, Клівленд, Бал- 
тгмор. с. /. Брук. 
Історія. В давнину сучасну тер. 
США населяли індіанці та ескімо¬ 
си. В 16 ст. почалася колонізація 
Північної Америки Іспанією, Фран¬ 
цією, Англією, Голландією, Шве¬ 
цією. Англія до серед. 18 ст. ви¬ 
тіснила осн. конкурентів і встано¬ 
вила своє колоніальне панування у 
сх. частині континенту. Європ. 
колонізація і заселення Пн. Аме¬ 
рики супроводилися винищуван¬ 
ням місц. населення і масовим за¬ 
везенням негрів-рабів з Африки. 
В ході війни за незалежність у 
Північній Америці 1775—83 13 пн.- 
амер. колоній 4.VII 1776 заснува¬ 
ли федеративну д-ву — США, про¬ 
голосивши її республікою (див. 
Декларація незалежності 1776, 
Т. Джефферсон). Першим прези¬ 
дентом США оуло обрано Дж. 
Вашінгтона. В 1808—09 встанов¬ 
лено дипломатичні відносини з Ро¬ 
сією. При владі в новс^твореній 
бурж. д-ві закріпилися буржуазія 
і плантатори-рабовласники. На 
пром.-фермерській Пн. США роз¬ 
вивався капіталізм, на Пд.— ра¬ 
бовласницьке плантаторське г-во. 
Швидке розширення тер. США від¬ 
бувалося за рахунок колонізаторн 
ської експансії на Зх.— вигнання 
індіан. племен, госп. освоєння зх. 
земель. У 1803 у Франції ««прид¬ 
бано» Зх. Луїзіану, 1819 Іспанія 
змушена була віддати Флоріду, 
1836 від Мексіки відторгнуто Те- 
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хас, а 1845 його одностороннім 
актом приєднано до США; протя¬ 
гом 19 ст. було приєднано терито¬ 
рії нинішніх штатів Каліфорнія, 
Арізона, Нью-Мексіко, Невада, 
частину штатів Колорадо і Вайо- 
мінг (див. Американо-мексікаи- 
ська війна 1846—48, Панамерика¬ 
нізм). У 1823 США проголосили 
Монро доктрину, що згодом стала 
знаряддям експансії в Лат. Аме¬ 
риці. В серед. 19 ст. у США скла¬ 
лася т. 3. двопартійна система, 
коли при владі в країні поперемін¬ 
но перебувають ДВІ бурж. партії — 
Демократична (засн. 1828) і Рес¬ 
публіканська (засн. 1854). Після 
здобуття незалежності в США не 
вщухала класова боротьба (Шейса 
повстання 1786—87, повстання 
негрів-рабів 1800, 1822, 1831). З 
поч. 30-х рр. 19 ст. розгорнувся рух 
аболіціонізму. В 1859 фермер-або- 
ліціоніст Дж. Браун очолив пов¬ 
стання за скасування рабства. 
В 1852 в США створено перші марк¬ 
систські орг-ції. Зростаючі супе¬ 
речності між буржуазією Пн. і 
плантаторами Пд. привели до 
громадянської війни в США 1861— 
65, перемогу в якій здобули пн. 
штати, очолювані президентом А. 
Лінкольном. У ході війни було 
прийнято закони про зем. наділи 
(1862; див. Гомстед-акт), про 
скасування рабства (1865). Після 
фомадян. війни настав період 
інтенсивного капіталістич. розвит¬ 
ку країни, яка вступила напри¬ 
кінці 19 ст. в імперіалістичну ста¬ 
дію, позначену зростанням екс¬ 
пансіонізму в зовн. політиці (див. 
зокрема, Іспано-американська вій¬ 
на 1898). В 1867 США купили в 
царської Росії Аляску та Алеут¬ 
ські о-ви; в кін. 19 ст. загарбали 
Філіппіни (див. Американо-фі- 
ліппінська війна 1899—1901), Га- 
вайї, Пуерто-Ріко та ін., 1903 — 
Зону Панамського каналу (див., 
Американо-панамські договори). 
На межі століть почалася нова хви¬ 
ля еміграції до США. Переважну 
більшість емігрантів становили 
вихідці з країн Пд.-Сх. Європи, 
зокрема з України (див. Укра¬ 
їнська трудова еміграція). В кра¬ 
їні зростав профспілковий і соціа¬ 
лістичний рух. У 1867 виникли сек¬ 
ції Інтернаціоналу 1-го. В 1872 
до США було перенесено місцепе¬ 
ребування Ген. ради 1-го Інтерна¬ 
ціоналу. У 1881 було створено 
профоб’єднання Амер. федерація 
праці (АФП), 1905 — революц. 
профспілко^ орг-цію < Індуст¬ 
ріальні робітники світу >. На 
відзнаку героїчного виступу робіт¬ 
ників Чікаго (І.У 1886) встановле¬ 
но святкування Першого травня. 
Виступи робітників відбувалися і 
в наступні роки (див. <Лудлоуська 
бойням). Активному піднесенню 
боротьби трудящих США сприяла 
перемога Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції, що виявилося, 
зокрема, у створенні 1919 двох 
компартій — Комуністичної ро- 
бітн. партії Америки на чолі з 
Дж. Рідом і А. Вагенкнехтом і 
Компартії Америки на чолі з 
Ч. Рутенбергом (1921 об’єднали¬ 
ся в єдину партію), у розгортанні 
страйкового руху і кампанії <Ру- 
ки геть від Росії>, розпочатої у 
зв’язку з участю США в антирад. 
інтервенції 1918—20. Під час пер¬ 

шої світової війни 1914-^18 СШ/і 
займали спочатку позицію нейтра¬ 
літету (в цей час вони здійснили 
інтервенцію в Мексіку 1914, 1916— 
17, Гаїті 1915, Домініканську Рес¬ 
публіку 1916, на Кубу 1917), а з 
квітня 1917 виступали на боці 
Антанти. Вийшовши з війни знач¬ 
но збагаченими на відміну від 
своїх зх.-європ. конкурентів і 
зміцнивши свої міжнар. позиції 
(див. Версальсько-Вашінгтонська 
система, а також Вашінгтонська 
конференція 1921—22), США всту¬ 
пили у фазу <проспериті» (про¬ 
цвітання), після якої зазнали уда¬ 
рів найжорстокішої екон. кризи 
(1929—33), позначеної безробіт¬ 
тям (17 млн. чол. на 1933), бан¬ 
крутствами, різким падінням ви¬ 
робництва (див., зокрема, ^Голод¬ 
ні походив). В 20-х рр. у зв’язку 
з судовим процесом над робітни- 
ками-революціонерами (див. Сак- 
ко — Ванцетті процес) у США 
відбувся широкий рух протесту, 
підтриманий пролетарями багатьох 
країн. За умов кризи до влади 
прийшла адміністрація Демокра¬ 
тичної партії на чолі з Ф. Руз¬ 
вельтом (президент США 1933— 
45), за ініціативою якого було вжи¬ 
то ряд соціально-екон. заходів, 
об’єднаних під назвою < новий 
курс», що мав на меті забезпечити 
вихід США з кризи, зменшити на¬ 
пругу класової боротьби. У 1933 
СІЛА встановили дипломатичні від¬ 
носини з СРСР. На базі розширен¬ 
ня соціальних прав у країні акти¬ 
візувався робітн. рух: поряд з 
існуючим профоб’єднанням АФП 
було засновано нове — Конгрес ви¬ 
робничих профспілок (1935), у ство¬ 
ренні якого брали участь комуніс¬ 
ти. Загалом політика <нового кур¬ 
су» не дала бажаних результатів, 
не привела до асоціального миру». 
В сфері зовн. політики США до¬ 
держувалися курсу ««нейтраліте¬ 
ту» і <невтручання», незважаючи 
на зростаючу агресивність країн 
фашист, блоку; сприяли відновлен¬ 
ню нім. реваншизму (див. Дауеса 
план. Юнга план). Після нападу 
Японії 1941 на амер. військ.-мор. 
базу Перл-Харбор США вступили 
в другу світову війну 1939—45 
на боці антигітлерівської коалі¬ 
ції (див. також Атлантична 
хартія. Ленд-ліз). 
Американські збройні сили брали 
участь гол. чином у бойових діях 
проти Японії в районі Тихого океа¬ 
ну (див. Тихоокеанські кампанії 
1941—45). США були учасником 
міжнародних союзницьких конфе¬ 
ренцій (див. Тегеранська конфе¬ 
ренція 1943, Кримська конферен¬ 
ція 1945, Потсдамська конфе¬ 
ренція 1945). 6. VI 1944, після 
тривалого зволікання, США і 
Великобританія відкрили другий 
фронт. У серпні 1945 за наказом 
Г. Трумена (президент США 1945 
—53) на япон. міста Хіросіму і 
Нагасакі було скинуто атомні 
бомби, що призвело до загибелі 
десятків тисяч мирних жителів, 
у післявоєн. період уряд США 
став на шлях активної протидії 
демократичним перетворенням у 
світі. Проголосивши курс охолод¬ 
ної війни>, висунувши ряд реакцій¬ 
них доктрин, правлячі кола СІЛА 
виходили з переконання в довго- 
тривалості своєї атомної і термо¬ 

ядерної монополії, якої, проте, 
невдовзі були позбавлені. 
В кінці 40-х рр. період США для 
зміцнення своїх імперіалістичних 
позицій, зокрема в Зх. Європі, 
висунули ««доктрину Трумена», що 
мала на меті наступ на сили демо¬ 
кратії і соціалізму та під’фимку 
реакційних сил і режимів, ї Мар- 
шалла план, виступили ініціато¬ 
рами створення агресивних бло¬ 
ків НАТО, СЕАТО, АНЗЮС, 
СЕНТО та ін., створили в різних 
частинах світу мережу військ, 
баз, спрямованих проти країн 
соціалізму. Адміністрація Д. Д. 
Ейзенхауера (президент США 
1953—61) продовжувала агресив¬ 
ну зовн. політику попереднього 
уряду, спрямовану, зокрема, про¬ 
ти нац.-визвольного руху на Бли¬ 
зькому і Середньому Сході (««докт¬ 
рина Ейзенхауера»). 
США також вчинили численні 
агресивні акції: 1950—53 — в Ко¬ 
реї; 1954 — у Гватемалі; 1958 — 
у Лівані; проти Куби (див. Плая- 
Хірон, а також Карибська криза 
1962); 1965 — у Домініканській 
Республіці; 1964—73 США вели 
війну у В’єтнамі (див. Агресія 
США у В^етнамі); 1964—75 — у 
Лаосі, 1970—74 — у Кампучії 
(Камбоджі); втручалися у внутр. 
справи ряду країн (насадження 
реакційних режимів у Чілі 1973 
та ін. країнах Лат. Америки), 
надали підтримку Ізраїлю у його 
агресивних діях на Бл. Сході 
(див. Близькосхідна криза). В 
50—60-х рр. внутріполіт. жит¬ 
тя США характеризувалося по¬ 
силенням реакції, прийняттям 
антидемократичних законів (див., 
зокрема. Тафта — Хартлі закон), 
засиллям маккартизму, що ство¬ 
рив атмосферу тотальних пере¬ 
слідувань прогресивних елементів 
(Компартія США перейшла на 
напівлегальне становище), активі¬ 
зацією діяльності профашистських 
(берчисти та ін.), расистських 
ІКу-Клукс-клан), сіоністських 
орг-цій. 60-і рр. в історії США 
позначено серією політ, убивств, 
жертвами яких стали президент 
Дж. Кеннеді, кандидат у прези¬ 
денти Р. Кеннеді, негритянський 
лідер М. Л. Кінг; на ці роки 
припадає також зростання могут¬ 
ності воєнно-промислового комп¬ 
лексу. 
Прогресивні сили США активно 
протидіяли наступам правого екс¬ 
тремізму- В країні ширився масо¬ 
вий рух негритянського населення 
проти расової дискримінації (під 
його тиском конгрес США в серед. 
60-х рр. змушений був прийняти 
ряд відповідних законів), посилив¬ 
ся робітн. і студент, рух. на поч. 
70-х рр. активізувався рух протес¬ 
ту проти війни у В’єтнамі. В га¬ 
лузі зовн. політики уряд США в 
60-х рр. почав виявляти реалістич. 
підхід у відносинах з соц. країна¬ 
ми. В ході переговорів у Москві 
(1963) СІЛА разом з СРСР і Вели¬ 
кобританією підписали Москов¬ 
ський договір 1%3 про заборону 
випробувань ядерної зброї у трьох 
сферах. На межі 60 і 70-х рр.в умо¬ 
вах зміни співві дношення сил у сві¬ 
ті на користь світової системи со¬ 
ціалізму відбувся поворот у між¬ 
нар. відносинах до політики роз^ 
рядки міжнародної напруженості. 
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В 1971 СРСР, США, Великобрита¬ 
нія і Франція підписали Чотири¬ 
сторонню угоду по Західному 
Берліну. В результаті переговорів 
1972—74 між СРСР (Л. І. Бреж¬ 
нєв) і США (Р. Ніксон і Дж. 
Форд) було укладено ряд догово¬ 
рів і угод, спрямованих на відвер¬ 
нення загрози ядерної війни, об¬ 
меження ядерних озброєнь (див. 
^Основи взаємовідносин між Со- 
юзом Радянських Соціалістичних 
Республік і Сполученими Шта¬ 
тами Америки>, Радянсько-аме¬ 
риканські документи). 
Однак з кін, 70-х рр. правлячі 
кола США взяли курс на пряму 
конфронтацію з СРСР та ін. со¬ 
ціалістичними країнами, зокрема, 
було заморожено набрання чиннос¬ 
ті Договору про обмеження насту¬ 
пальних стратегічних озброєнь, 
підписаного між СРСР і США 
1979, в односторонньому порядку 
перервано переговори з СРСР про 
скорочення поставок зброї третім 
країнам, вкрай обмежено торг, сто¬ 
сунки з Рад. Союзом; посилилися 
суперечності між США і країнами, 
що розвиваються. Внутр. політика 
уряду США 70—80-х рр. характе¬ 
ризується скороченням соціальних 
програм, запровадженням податко¬ 
вих пільг для монополій, міліта¬ 
ризацією економіки, що спричини¬ 
ло посилення інфляції і безробіт¬ 
тя; загостренням расових конфлік¬ 
тів. Внутріполітична обстановка 
ускладнилася міжпартійним кон¬ 
фліктом (див. <У отергейтська 
справам). За 70-і рр. частка 
США у світовому експорті скороти¬ 
лася майже на 20%. Намагаючись 
знайти вихід з кризи, адміністра¬ 
ція президента Дж. Картера 
(1977—81), а з 1981 — Р. Рейгана 
пішла на загострення зовн.-полі- 
тич. проблем, посилила гонку оз¬ 
броєнь. Мілітаристські тенденції 
політики США знайшли вираз у 
постійному збільшенні воєн, бюд¬ 
жету, рішенні про розміщення в 
країнах Зх. Європи ракет серед, 
радіуса дії, проголошенні докт¬ 
рини ««обмеженої ядерної війни», 
програмі виробництва хім. зброї, 
створенні нових військ, баз на 
Бл. Сході і в районі Індій¬ 
ського ок. та в ін. агресивних ак¬ 
ціях. Нагнітаючи міжнар. напру¬ 
женість, агресивність у зовн. по¬ 
літиці, правлячі кола США взяли 
курс на відродження політики 

««холодної війни», про що красно¬ 
мовно свідчать воєн, програми Пен¬ 
тагону, прагнення США до ядер¬ 
ної переваги в Європі, наростаюча 
кампанія антирадянщини, розгор¬ 
нута реакційними колами США, 
прагнення до світового панування. 
Адміністрація США, намагаючись 
справити тиск на СРСР, почала 
руйнувати те позитивне, що з не¬ 
малими труднощами, як зазначив 
XXVI з’їзд КПРС, вдалося створи¬ 
ти в рад.-амер. відносинах за по¬ 
передні роки. В результаті рад.- 
амер. двосторонні зв’язки з ряду 
напрямів виявилися відкинутими 
назад. Рад. Союз виступає за 
нормалізацію відносин із США. 
З 1945 США — член ООН. США — 
член Організації Американських 
держав, НАТО, Міжамерикансь¬ 
кого банку розвитку. Організації 
економічного співробітництва і 
розвитку. Міжнародного банку 

реконструкції і розвитку. Між¬ 
народного валютного фонду та ін. 

А. М. Шлепаков. 
Українці в США. Американці укр. 
походження — це в осн. нащадки 
переселенців, які емігрували за 
океан у кін. 19 — на поч. 20 ст. 
з укр. земель, що перебували у 
складі Австро-Угорщини, а після 
1-ї світової війни — з Польщі, Ру¬ 
мунії, Чехословаччини. Як і ін. 
вихідці з Пд.-Сх. Європи, україн¬ 
ці в США були позбавлені можли¬ 
вості набути зем. наділи, резерв 
яких на той час був вичерпаний. 
Іммігрантів використовували на 
найтрудомісткіших роботах, при 
НИЗЬКІЙ оплаті і відсутності охо¬ 
рони праці. Вони зазнавали по¬ 
стійної дискримінації. Наприкін¬ 
ці 19 ст. виникли перші громад¬ 
ські об'єднання укр. трудящих-ім- 
мігрантів — здебільшого орг-ції 
взаємодопомоги, культурно-осв. 
т-ва, почали виходити укр. мовою 
газети <Америка>, ««Свобода», чНа- 
родна воля» та ін. В 1907—08 з’я¬ 
вилися перші укр. соціалістичні 
гуртки й орг-ції, частина укр. про¬ 
летарів ввійшла до складу Укр. 
робітн. партії (засн. 1909). В 
1912—13 активно діяли соціалі¬ 
стичні орг-ції в Клівленді і Дет¬ 
ройті, де виходили також укр. га¬ 
зети ««Робітник» і ««Пролетар». 
Навесні 1915 соціалістичні орг-ції 
об’єдналися в Укр. федерацію 
Соціалістичної партії Америки, 
очолювану Г. Ткачуком, А. Дмит- 
ришиним, І. Куликом. Федерація 
виступала проти антинар. діяль¬ 
ності націоналістичних угоупо- 
вань, що підтримували Гаосбур- 
гів під час 1-ї світової війни, але 
через наявність у складі керів¬ 
ництва опортуністичних елементів 
не виробила чіткої позиції щодо 
війни і нац.-визвольного руху на 
Україні. 
Передові трудящі-іммігранти ві¬ 
тали Велику Жовтн. соціалістич. 
революцію, брали активну участь у 
русі ««Руки геть від Росії», в страй¬ 
ковій боротьбі, зокрема в страйку 
сталеливарників 1919, та ін. Реак¬ 
ція спрямувала проти укр. робіт- 
ників-іммігрантів жорстокі ре¬ 
пресії, частину ^асників демо¬ 
кратичного руху було заарештова¬ 
но, частину депортовано. Незва¬ 
жаючи на переслідування, тривав 
процес консолідації комуністичного 
руху. Протягом 20-х рр. у складі 
Компартії США діяла Укр. фе¬ 
дерація. З 1920 почала виходити 
робітн. газ. «Українські щоденні 
вісті» (з 1957— ^Українські віс- 
ті>). Поряд з цим 1924 було ство¬ 
рено масове об’єднання «Союз ук¬ 
раїнських робітничих організацій» 
(з 1940 — Ліга американських ук¬ 
раїнців, ЛАУ), який проводив 
значну роботу по згуртуванню тру¬ 
дящих, розповсюдженню ленінсь¬ 
ких праць, роз’ясненню подій, що 
відбувалися на Україні, забезпечу¬ 
вав діяльність культурно-осв. осе¬ 
редків, влаштовував вивчення укр. 
мови, організовував самодіяльні 
гуртки, читальні. Протягом 20— 
40-х рр. діяла також орг-ція вза¬ 
ємодопомоги трудящих — Укр. 
секція Міжнар. робітн. ордену, 
1929 було засновано <Лемко-союз>. 
Вихідці з укр. земель все актив¬ 
ніше втягувались у загальноамер. 
робітн. рух. Під час світової екон. 

кризи 1929—33 укр. іммігранти 
разом з трудящими ін. національ¬ 
ностей брали участь у демонстра¬ 
ціях, «голодних походах», у на¬ 
ступні роки — в громад, русі про¬ 
ти наступу фашизму і війни. Чи¬ 
мало американців укр. походжен¬ 
ня мужньо боролись у лавах Ін- 
тернащональних бригад в Іспанії 
(див. також Рота імені Тараса 
Шевченка). Трудящі-іммігранти по¬ 
давали допомогу борцям за визво¬ 
лення західноукр. земель, воз¬ 
з’єднання яких з УРСР було ви¬ 
соко оцінено як справедливий 
історичний акт. З поч. Великої 
Вітчизн. війни прогресивні амер. 
українці доклали чимало зусиль, 
щоб збільщити внесок СІЛА в 
боротьбу проти фашизму, висту¬ 
пали за прискс^ння відкриття 
другого фронту. ЛАУ разом з 
к-тами допомоги СРСР у війні. 
Слов’ян, к-том та ін. антифашист, 
орг-ція ми проводила збирання 
коштів для матеріальної допомоги 
населенню України, що потерпіло 
від нім.-фашист, окупації. 
У післявоєн. період прогресивні 
американці укр. походження вис¬ 
тупають проти політики «холодної 
війни», викриваючи ініціаторів ан¬ 
тикомуністичних кампаній, т. з. 
тижнів поневолених народів, під¬ 
ступні акції націоналістичних уг¬ 
руповань. Незважаючи на репре¬ 
сії і дискримінаційні дії уряду, 
зокрема заборону 1947 Міжнар. 
робітн. ордену (в т. ч. його укр. 
секції), американці укр. похо¬ 
дження у складі ЛАУ і загально¬ 
амер. демоіфатичних орг-цій про¬ 
довжують ооротьбу проти курсу 
уряду США на підрив розрядки 
міжнародної напруженості, бо¬ 
ротьбу за мир і співробітництво, на 
захист соціальних прав трудящих. 
Чільне місце в їхній діяльності 
посідає викриття бурж.-націона¬ 
лістичних поплічників американ¬ 
ської реакції. 
Газета «Українські вісті», а також 
інші прогресивні видання (див., 
зокрема, ^Громадський голоо, 
<Юкрейніан американ>) популя¬ 
ризують досягнення Рад. Украї¬ 
ни. В ряді міст діють укр. прогре¬ 
сивні клуби, гуртки, хори. Розши¬ 
ренню культур, зв’язків з Рад. 
Україною сприяє діяльність Ар- 
ров-парку. А. М. Шлепаков. 
Політичні партії, профспілки. 
Республіканська партія, засн. 
1854. Демократична партія, 
засн. 1828. Комуністична партія 
Сполучених Штатів Америки, 
засн. 1919. Американська федера¬ 
ція праці — Конгрес виробничих 
профспілок (АФП—КВП), засн. 
1955. В США налічується також 
бл. 40 незалежних профспілок заг. 
чисельністю 4,5 млн. робітників і 
службовців. Найбільш впливові — 
Профоб’єднання во¬ 
діїв вантажних авто¬ 
машин і складських 
робітників. Об’єдна¬ 
на профспілка робіт¬ 
ників автомобільної, 
аерокосмічної промис¬ 
ловості і сільськогос¬ 
подарського машино¬ 
будування, Об’єднана 
профспілка робітни¬ 
ків вугільної про¬ 
мисловості, Об’єднана 
профспілка робітни- 
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ків електі)о-, радіо- і 
машинобудівної про¬ 
мисловості. Осн. організа¬ 
ції в негритянському русі: На¬ 
ціональна асоціація 
сприяння прогресу 
кольорового населен- 
н я, засн. 1909; Конферен¬ 
ція християнського ке¬ 
рівництва на Півдні, 
засн. 1957; Національна 
міська ліга, засн. 1910; 
Конгрес за расову 
рівність, засн. 1942. 
Господарство. США — економічно 
найрозвинутіша країна капіталіс¬ 
тичного світу. Серед капіталістич¬ 
них країн СІЛА посідають 1-е місце 
за обсягом валового нац. продукту, 
пром. і с.-г. вироби., за експортом 
товарів і капіталу, за рівнем кон¬ 
центрації і централізації вироби., 
витратами на наук, досліджен¬ 
ня тощо. Разом з тим у США з 
найбільшою силою проявляються 
всі суперечності капіталістичної 
системи. 57% нац. багатства зосе¬ 
реджено у 3% населення, в той 
час як прибутки понад 29 млн. 
американців нижчі за офіц. рі¬ 
вень бідності (1980). В економіці 
панує невелика група монополій, 
зокрема фінанс.-монополістичні 
групи Морганів, Рокфеллерів, ка¬ 
ліфорнійська, чікагська, <«Сіті- 
корп» та ін. В інтересах монополій 
уряд США здійснює курс посиле¬ 
ної мілітаризації економіки, зов- 
нішньополіт. експансії, наступу на 
соціально-екон. завоювання трудя¬ 
щих. Воєн, видати 1984 заплано¬ 
вано у розмірі 280,5 млрд. дол. 
проти 76,5 1970. В умовах заг. 
кризи капіталізму економіка США 
розвивається нерівномірно. З 70-х 
рр. хронічні кризи надвирюбництва 

Видобування корнсннх копалив 
і виробництво основних видів 
промислової продукції 

Продукція 1981 

Електроенергія, млрд. 
кВт- год 2330 

Кам’яне вугілля, млн. т 721 

Нафта (включаючи газовий 
конденсат), млн. т 421 
Природний газ, млрд. м’ 538 
Залізна руда, млн. т 80 
Чавун, млн. т 75 
Сталь, млн. т 109 

Мідь (рафінована), тис. т 2080 

Цинк (виплавка), тис. т 345 

Свинець (за вмістом мета¬ 
лу). тис. т 450 

Алюміній (первинний), 
тис. т 4411 

Уранові концентрати (вміст 
ПзОв), тис. т 16,5 

Сірчана кислота (100%). 
млн. т 37,7 

Азотна кислота, млн. і 8,2 

Фосфорні добрива (вміст 
РгОб). млн. т 16,1 
Пластмаси і синтетичні смо¬ 
ли, млн. т 18,1 

Синтетичний каучук, млн. т 2,4 

Папір І картон, млн. т 60 

Автомобілі, млн шт.. 8.5 

у т. ч. легкові, млн. шт. 6,6 

Судна (спуск на воду), тис. 
брутто реєстрових т 306 

доповнилися валютною, енерг. і 
сировинною кризами. Недованта¬ 
ження виробничих потужностей, 
безробіття та інфляція стали хро; 
нічним явищем. У 1981 роздрібні 
ціни ^осли на 10,4%, чисельність 
безробітних 1982 становила 12 
млн. чол., рівень інфляції — понад 
10%. Частка США у пром. вироби, 
несоціалістичного світу скоротила¬ 
ся з 37,8% 1970 до 35,7% 1981, в 

Найтові промисли в штаті Техас. 
Добування руд кольорових металів 
у штаті Юта. 

Промисловість. У пром- 
сті створюється 66,3% нац. дохо¬ 
ду США і зайнято 23 млн. чол. 
(1979). Бл. половини пром. вироби, 
зосереджено в руках 500 пром. 
корпорацій. Серед них: нафтові 
— <Екссонь, <Мо6іл», <Тексако». 
<Стандард ойл оф Каліфорніяь, 
<Стандард ойл оф Індіанаь, 
<Галф ойл»; автомобільні — <Дже- 
нерал моторе», <Форд мотор», 
<Крайслер»; електромашинобудів¬ 
ні — <«ІБМ», <Дженерал електрік», 
чІТТ»; сталеварна —<Ю. С. Стіл»; 
хімічна — чДюпон де Немур» та 
ін. Серед воєнно-пром. корпора¬ 
цій провідне місце посідають 
<Дженерал дайнемікс», ««Локхід». 
<Макдоннелл-Дуглас», <Грум- 
ман», <Х*юз ейркрафт». Найбіль¬ 
шими темпами розвиваються авіа¬ 
ракетно-космічна, енергомашино- 
будівна, електронна, а також 
нафтохімічна, атомна та енерг. 
пром-сть, значна частина продук¬ 
ції яких йде на воєнні цілі. Пів¬ 
ніч США, як гол. пром. район, 
поступово втрачає свої позиції на 
користь Півдня і Заходу. В струк¬ 
турі паливного балансу на нафту 
припадає 47,4%, на газ — 25,5%, 
на вугілля — 19,3% (1979). Більша 
частина електроенергії виробля¬ 
ється на ТЕС — 76,2%, на ГЕС — 
12,4%, на АЕС — 11,4%. Видобу¬ 
вають нафту (Галф — район уз¬ 
бережжя Мексіканської зат., Ка¬ 
ліфорнія, Аляска), природний газ 
і сірку (Галф), вугілля (Аппалач- 
ський і Центральний басейни), 
заліз, руду (район оз. Верхнього), 

фосфорити (Флоріда), уран, ко¬ 
льорові метали, калійні солі тощо. 
Незважаючи на значний обсяг влас¬ 
ної продукції гірничодобувної 
пром-сті, бл. 25% необхідної пром. 
сировини, 30% нафти і нафтопро¬ 
дуктів США імпортують. Гол. 
центри ч(уної металургії — Чіка- 
го, Піттсоург, Детройт, Клівленд, 
Буффало, Балтімор, Філадель¬ 
фія. Алюмінієва пром-сть розмі¬ 
щена в районі Галфу та в басейнах 
річок Колумбії і Теннесі. Провід¬ 
на галузь пром-сті — машинобу¬ 
дування і металообробка. Вироби, 
пром. і енерг. устаткування, буд. 
і с.-г. машин зосереджено в містах 
пн.-сх. штатів, електротехніки і 
засобів зв’язку — на Пн. Сх. і 
в Каліфорнії. Осн. центр автомо¬ 
білебудування — Детройт. За¬ 
води по вироби, літаків, ракет і 
космічної техніки розміщені гол. 
чин. в Лос-Анджелесі, Сан-Дієго, 
Бостоні, Нью-Йорку, Філадельфії, 
Балтіморі, Буффало, Далласі, Ат¬ 
ланті та ін. Суднобудування (пере¬ 
важно військове) розвинуте гол. 
чин. у портах пн.-сх. узбереж¬ 
жя США. Осн. центри атомної 
пром-сті — Ок-Рідж, Падькжа, 
Портсмут, Ейкен, Ганфорд. Хім. 
пром-сть виробляє хімікати пром. 
призначення, пластмаси, хім. во¬ 
локна, синтетичний каучук, лаки, 
миючі засоби, барвники, мінераль¬ 
ні добрива тощо. Підприємства 
цієї галузі розміщені гол. чин. у 
пн.-сх. штатах і в містах на узб^ 
режжі Мексіканської зат. Галф — 
найбільший в капіталістичному 
світі район нафтопереробки і наф¬ 
тохімії. Річна потужність нафто¬ 
переробних з-дів — 1098 млн. т 
(1981). Воєнна пром-сть зосередже¬ 
на гол. чин. у штатах Каліфорнія, 
Нью-Йорк, Техас, Коннектікут, 
Міссурі, Массачусетс, Віргінія. 
З галузей легкої пром-сті побіль¬ 
ше значення мають текст, (пере¬ 
важно в штатах Пн. Кароліна, Пд. 
Каролша та Джорджія^ і швейна 
(Нью-Йорк і пд. штатну Розвину¬ 
та також шкіряно-взут. пром-сть. 
Харчосмакова пром-сть добре за¬ 
безпечена власною сировиною. Про¬ 
відні її галузі — м’ясна, молочна, 
борошномельна, олійна, цукрова, 
консервна, вироби, алкогольних та 
безалкогольних напоїв, тютюнова. 
Підприємства галузі тяжіють до 
районів вироби, сировини « вели¬ 
ких міст. 
Сільське господарст¬ 
во. В с. г. створюється понад 8% 
нац. доходу і зайнято 3,4 млн. чол. 
(1981). Провідна роль належить ве¬ 
ликим капіталістичним фермам, 
дрібні г-ва швидко розорюються. 
З 1950 по 1980 заг. число ферм ско¬ 
ротилося з 5,6 млн. до 2,3 млн. 
В цілому для с.-г. вироби, харак¬ 
терні висока продуктивність і то¬ 
варність, тер. концентрація і спе¬ 
ціалізація. В 1979 парк тракторів 
становив 4350 тис., зернових ком¬ 
байнів — 540 тис., кукурудзозби¬ 
ральних машин — 600 тис. оди¬ 
ниць. З 425 млн. га заг. плоші с.-г. 
угідь на орні землі припадає 186 
млн. га; 20,4 млн. га земель зро¬ 
шується. США на 1-му місці в ка¬ 
піталістичному світі за вироби, 
пшениці, кукурудзи, сої, бавовни, 
тютюну, м’яса, молока, яєць. 
Значна частина с.-г. продукції 
експортується. Гол. зернові куль- 
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США 

Виробництво основних 
видів сільськогоспо¬ 
дарської продукції 
(млн т) 

Продукція 1981 

Пшениця 76,0 

Кукурудза 
(зерно) 208,3 

Овес 7,4 

Ячмінь 10,4 

Рис 8.4 

Соя (боби) 55,3 

Сорго (зерно) 22,4 

Картопля 15,1 

Цукрові 
буряки 24,7 

Цукрова 
тростина 27,1 

Арахіс 1.8 
Гавовна 3,4 

Тютюн 0.9 
М’ясо 17,4 

Молоко 60,0 

тури: продовольчі — пшениця, рис, 
кормові — кукурудза, сорго, яч¬ 
мінь, овес. У кормовому балансі, 
крім зерна, велике значення мають 
сіяні трави. Осн. олійні культури 
— соя, арахіс, соняшник, бавов¬ 
ник. Посіви пшениці (т. 3. пшенич¬ 
ний пояс) переважають на Вели¬ 
ких рівнинах і Колумбійському 
плато (гол. чин. штати Канзас і 
Пн. Дакота), посіви кукурудзи 
(т. 3. кукурудзяний пояс) на 
Пд. і Зх. від Великих озер (штати 
Айова, Іллінойс), посіви бавовнику 
зосереджені в долині р. Міссісіпі 
іа у штатах Техас, Арізона і Ка¬ 
ліфорнія. Вирощують також цукр. 
буряки, цукр. тростину (в дельті 
Міссісіпі та на Гавайських о-вах), 
тютюн (Пн. Кароліна, Віргінія і 
Кентуккі). Садівництво і городниц¬ 
тво переважає в Каліфорнії, Фло¬ 
рі ді, на узбережжях Атлантичного 
ок. та Великих озер. М’ясне тва¬ 
ринництво розвинуте в штатах пре¬ 
рій і «кукурудзяного поясу»; мо¬ 
лочне — поширене на Пн. Сх. і 
в Каліфорнії. В штатах Мінне- 
сота і Вісконсін більша частина 
молока переробляється на сир і 
масло. Вівчарство поширене гол. 
чин. у посушливих гірських шта¬ 
тах. Велике значення має вирощу¬ 
вання м’ясних курчат (бройлерів), 
курей, індиків. Вироби, яєць (бл. 
70 млрд. шт., 1981) зосереджене 
на великих птахофабриках пере¬ 
важно в пд.-сх. штатах. Поголів’я 
Гмлн., 1981): великої рогатої худо¬ 
би — 117,0, свиней — 57,0, овець — 
13,1. Розвинуте рибальство (2,8 
млн. т, 1980). Заготівлі всіх видів 
деревини — 346,4 млн. м" (1980). 
Транспорт. У внутр. пере¬ 
везеннях вантажів частка залізнич¬ 
ного транспорту 1978 становила 
34,4%, автомобільного — 12,7%, 
внутр. водного — 15,2%, морсько¬ 
го — 15,0%, повітряного — 0,1%, 
трубопровідного — 22,6%. Довж. 
(тис. км, 1979): автошляхів — 
6252, в т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 5192, залізниць — 286,5, 
внутрішніх водних шляхів — 42, 
нафтопроводів — 272, газопрово¬ 
дів — 318. 
Тоннаж мор. торг, флоту — 37 
млн. т дедвей^ (1980). Осн. мор. 
порти — Нью-Йорк, Філадельфія, 
Балтімор, Новий Орлеан, Х’юстои, 
Сан-Франціско, на Великих озе¬ 
рах — Чікаго, Дулут. Гол.^вуз¬ 
ли авіасполучень — Нью-Йорк, 
Чікаго, Атланта, Лос-Анджелес, 
Майамі, Даллас. 
Зовнішня торгівля. То¬ 
варна структура зовн. торгівлі 
характеризується переважанням 
готових виробів як в експорті, так 
і в імпорті. З США вивозять пром. 
і енерг. устаткування, трансп. 
засоби, хім. товари, текст, і папе¬ 
рові вироби, вугілля, прод. і кор¬ 
мове зерно, сою, бавовну, тютюн 
та ін.; довозять нафту і нафтопро¬ 
дукти, руди і метали, пром. устат¬ 
кування, побутові товари тривало¬ 
го користування, одяг, взуття, ліс, 
папір, рибу, м’ясо, цукор, каву то¬ 
що. Гол. торг, партнери — Канада, 
Японія, країни Європейського еко¬ 
номічного товариства, Латинсь¬ 
кої Америки, Саудівська Аравія. 
Торг, зв’язки з СРСР та ін. соціа¬ 
лістичними країнами стримуються 
дискримінаційним законедавстром 
США. Товарооборот США з СРСР 

1981 становив 1,8 млрд. крб. Грош. 
одиниця — долар. За курсом Держ¬ 
банку СРСР 100 дол. = 73,2 крб. 
(квітень 1983). в. М. Юрковський. 
Медичне обслуговування. Охоро¬ 
на здоров’я в США базується 
на принципі, що проголошує збе¬ 
реження здоров’я приватною спра¬ 
вою кожної людини. 80% ви¬ 
трат на охорону здоров’я станов¬ 
лять прямі виплати населення. 
Приватнокапіталістичний харак¬ 
тер охорони здоров’я США визна¬ 
чає і форми її організації, побудо¬ 
ваної на принципі децентралізації. 
Безплатною медичною допомогою 
(відповідного рівня) забезпечують¬ 
ся лише певні групи населення 
(держ. службовці, ветерани вій¬ 
ни, індіанці, що живуть у резер¬ 
ваціях, особи віком понад 65 ро¬ 
ків, психічно хворі й незаможні). 
М-во охорони здоров’я спрямовує 
діяльність на організацію каран¬ 
тинної служби, мед. науки, контро¬ 
лю за якістю харч, продуктів і 
лікар, препаратів тощо. Департа¬ 
менти охорони здоров’я штатів, 
міст і районів організовують пев¬ 
ну лікувально-профілактичну до¬ 
помогу населенню, керують сані¬ 
тарно-епідеміологічною роботою, 
при цьому закони різних штатів 
щодо охорони здоров’я різняться, 
в технічно високооснащених лікар¬ 
няних закладах країни, 70% яких 
становлять приватні, 1976 було 
1390 тис. ліжок (64,6 ліжка на 10 
тис. ж. У Значне місце в стаціонар¬ 
ному обслуговуванні займають сес¬ 
тринські будинки. В 1976 мед. до¬ 
помогу подавали 484 тис. лікарів 
(22,5 лікаря на 10 тис. ж.); 1974 
працювали 107,3 тис. стоматол(^ 
Г1В, 147,8 тис. фармацевтів. Лі¬ 
карів готують V 114 медичних 
школах. 
Найвідоміші курорти: бальнеоло¬ 
гічні — Саратога-Спрінгс, Кліф- 
тен, Тренч-Лік, 1 от-Спрінгс та 
ін.: приморський— Атлантік-Сіті; 
морські — Санта-Крус, Монте- 
рей, Санта-Барбара та ін. Кліма¬ 
тичні станції містяться на узбереж¬ 
жях і на островах Атлантичного і 
Тихого океанів, а також у гірських 
і пустельних районах. 

О. П. Щепін. 
Освіта І культурно-освітні закла¬ 
ди. Становлення нац. системи осві¬ 
ти почалося після війни за неза¬ 
лежність (1775—83). У 1852 штат 
Массачусетс прийняв перший у 
США закон про обов’язкове поч. 
навчання; 1862 прийнято закон, за 
яким виділялися кошти на засну¬ 
вання коледжів і ун-тів. Управлін¬ 
ня освітою і фінансування її в 
країні децентралізовано: поряд з 
заг.-державним у кожному штаті 
діє своє законодавство. Лише 1979 
створено М-во освіти США, що 
розподіляє федеральні кошти, ор- 

Збирання цитрусових у штаті Фло- 
ріда. 

ганізовує пед. дослідження тощо. 
Бюджет держ. освітніх закладів 
складається з податкових коштів, 
фінансування з боку урядів штатів 
і федерального уряду. В зв’язку з 
відмінностями в асигнуваннях у 
нерівноцінних умовах перебувають 
учні різних штатів. Система освіти 
передбачає диференціацію учнів 
залежно від соціально-екон. стано¬ 
вища. В школах нема єдиних навч. 
планів і програм. У більшості шта¬ 
тів обов’язковим є навчання дітей 
віком від 6—7 до 16 років. У поч. 
школі строк навчання — 6, у ряді 
штатів — 8 років. У 1980/81 навч. 
р. в США було понад 53 тис. 
держ. поч. шкіл (25,3 млн. учнів), 
19,6 тис. приватних (80% — кон¬ 
фесіональні школи', понад 3,3 млн. 
чнів). Серед, школа різнотипна: 
-річна молодша серед, школа, 

3- річна старша серед. школа, 
6-річна об’єднана молодша й се¬ 
ред. і 4-річна власне серед, школа. 
Тривалість навчання в серед, шко¬ 
лах усіх варіантів 12 років. У 
1980/81 навч. р. налічувалося 16,7 
тис. держ. серед, шкіл (13,7 млн. 
учнів), 3,8 тис. приватних серед, 
шкіл (1,5 млн. учнів). Поч. шко¬ 
лою охоплено 99% дітей відповід¬ 
ного віку, середньою — 94%. Си¬ 
стема вищої освіти включає ун-ти, 
4- річні коледжі й, крім того, 2-річ- 
ні молодші коледжі, профес. та 
тех. ін-ти, що не дають повної ви¬ 
щої освіти. Навчання у вузах плат¬ 
не. В 1980/81 навч. р. у країні 
діяло 1957 4-річних і 1195 2-річ 
них коледжів, 1497 держ. вищих" 
навч. закладів (понад 9 млн. сту¬ 
дентів) і 1734 приватні (2,5 млн. 
студентів). Найбільші вузи: Гар¬ 
вардський університет і Каліфор¬ 
нійський — Берклі, Вісконсін- 
ський, Мічіганський, Ілліной- 
ський, Корнеллський, Колумбій¬ 
ський, Прінстонський, Чікагський, 
Пенсільванський ун-ти. Каліфор¬ 
нійський, Стенфордський і Мас- 
сачусетський технологічні інсти¬ 
тути. 
Найбільші б-ки: Бібліотека кон¬ 
гресу (засн. 1800), б-ки ун-тів, 
публічні б-ки в Лос-Анджелесі 
(засн. 1872), у Чікаго (засн. 1872), 
у Бостоні (засн. 1852), у Нью-Йор¬ 
ку (засн. 1895) та ін. Відомі музеї: 
Нац. музей США, Нац. музей по¬ 
вітроплавання й космонавтики 
(засн. 1946), Нац. колекція творів 
красних мистецтв (засн. 1846), 
Національна галерея мистецтв 
(засн. 1937), Нац. музей історії й 
техніки, Нац. портретна галерея 
(засн. 1962), всі — у Вашінгтоні, 
Музей сучас. мистецтва (засн. 
1929), Метрополітен-музей (засн. 
1870), Амер. музей природничої 
історії (засн. 1896) — у Нью-Йорн 
ку, Бостонський музей красних 
мистецтв та ін. о. С. Леонтьєва. 
Наука і наукові установи. При¬ 
родничі та технічні 
науки. Початок власне наук, 
діяльності припадав на серед. 17 
ст. Перші амер. вчені переважно 
збирали колекції, вивчали рослин¬ 
ний (Дж. Бартрам, Дж. Клейтон) 
і тваринний (М. Кейтебі) світ, 
геогр. і геол. умови країни. В 17— 
18 ст. наука в пн.-амер. колоніях 
Великобританії була тісно пов’яза¬ 
на з європейською, насамперед 
англійською. Науковці співробіт¬ 
ничали з Лондонським королів- 
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ським товариством. З поч. 18 ст. 
дедалі збільшуються масштаби на¬ 
ук. досліджень, переважно при¬ 
кладних. Успіхи у вивченні елект¬ 
рики пов'язані з діяльністю Б. 
Франкліна. В 1727 він виступив 
фундатором першого в країні наук, 
т-ва — Клубу любителів науки 
(з 1743 — Амер. філос. т-во спри- 
яішя успіхам корисних знань). У 
1763 засн. першу в Пн. Америці 
астр. обсерваторію. Після перемо¬ 
ги у війні за незалежність 1775— 
83 розвиток пром-сті сприяв тех. 
відкриттям. Е. Уїтні винайшов 
бавовноочисну машину (1793), Р. 
Фултон сконструював пароплав 
(перший рейс — 1807), С. Морзе — 
електромагнітний телеграфний апа¬ 
рат (патент 1837), Д. Юз — літе- 
родрукуючий апарат (1855) та ін. 
Т. Джефферсон (президент США 
1801—09) заснував нац. метеоро¬ 
логічну та гідрологічну служби, 
стимулював запровадження нових 
с.-г. культур. У 1807 Е. Уотсон 
організував першу в США с.-г. ви¬ 
ставку. До 1609 У. Маклур завер¬ 
шив геол. зйомку сх. районів краї¬ 
ни. фізик Дж. Генрі відкрив 1832 
явище самоіндукції. В 1876 засн. 
перший ун-т (Джонса Гопкінса) су- 
час. типу. Згодом наук, діяльність 
розгорнулась у Гарвардському, 
Йєльському, Чікагському, Прінс- 
тонському та ін. ун-тах. У 1844 
прокладено першу телегр. лінію від 
Вашінгтона до Балтімора, а 1866 — 
два трансатлантичні кабелі. В 
1846 у Вашінгтоні засн. Смітсо; 
нівський ін-т — першу в країні 
наук, установу для фундаменталь¬ 
них досліджень. Поступово доро¬ 
бок амер. вчених почав займати 
помітне місце у світовій науці. 
Високо оцінювалася праця Дж. 
Гіббса з хім. термодинаміки і ста¬ 
тичної фізики, розвідки А. Май- 
кельсона щодо визначення швид¬ 
кості світла. Помітний слід у 
біол. науці залишили А. Грей, 
Ж. Леб, Л. Беобанк. Перетворення 
СІЛА в 2-й пол. 19 ст. на високо- 
розвинуту індустр. д-ву сприяло 
удосконаленню техніки та винахід¬ 
ництву. Заг. визнання здобули 
відкриття Т. А. Едісона (винаходи 
в галузі електротехніки, зв’яз¬ 
ку тощо), А. Г. Белла (теле¬ 
фон), Дж. Вестінгауза (пневма¬ 
тичне залізничне гальмо) та ін. 
Швидко зростали наук.-тех. і на¬ 
ук. т-ва, всього в 19 ст. їх утвори¬ 
лося понад 4(Ю. Полярні експеди¬ 
ції Ч. Холла (1864—69) та А. Грілі 
(1881—84) зробили ряд геогр. від¬ 
криттів, 1909 Р. Пірі досяг Пн. 
полюса. Розвиток тех. наук у кін. 
19 — на поч. 20 ст. дав можливість 
розвивати нові напрями вироби.: 
автомобілебудування, літакобуду¬ 
вання тощо. На поч. 20 ст. здобула 
визнання хромосомна теорія спад¬ 
ковості Т. X. Моргана. Розвідки 
математиків Дж. Д. Біркгофа, Дж. 
Неймана, О. Веблена, Н. Вінера, 
фізиків Р. Е. Міллгкена, Р. Оп- 
пенгеймера, К. Андерсона, А. X. 
Комптона зробили вагомий вне¬ 
сок у розробку основ атомної фізи¬ 
ки. Будову речовини досліджували 
І. Ленгмюр, Г. Льюїс, Л. Полінг. 
Амер. вчені активно працювали в 
галузях радіотехніки та електроні¬ 
ки (Р. Фессенден, Лі де Форест, Е. 
Армстронг та ін.), технології одерн 
жання синтетичних волокон та 

каучуку (Г. Ньюланд, У. Карозерс) 
тощо. З поч. 20 ст. в США склалася 
розгалужена мережа наук, уста¬ 
нов, для якої характерною була 
взаємодія д-ви, приватних монопо¬ 
лій та ун-тів; оскільки досліджен¬ 
ня значною мірою сприяли роз¬ 
витку віфобн. 1 одержанню висо¬ 
ких прибутків, монополії створю¬ 
вали фонди для розвитку науки. 
В 1896—1911 нафтопромисловець 
і металургійний магнат Е. Карнегі 
виділив кошти на ряд фондів. 
У 1913 виник Рокфеллерівський 
фонд. У 1915 існувало до 27 ««бла¬ 
годійних» фондів, 1926 — 180, зго¬ 
дом виникли нові фонди: Келлога 
(1930), Слоуна (1934), найбільший 
— Форда (1936). збільшилося і 
субсидування науки д-вою. В 30-х 
рр. зроблено ряд важливих відкрит¬ 
тів у галузі телебачення (1931— 
32, В. К. Зворикін), проблем міц¬ 
ності, стійкості, вібрації (С. П. 
Тимошенко), в теорії інформації 
(К. Шеннон), у галузі природи хім. 
зв’язків. Напередодні 2-ї світової 
війни наук, потенціал США поси¬ 
лили видатні вчені Г. Бете, Н. 
Бор, А. Ейнштейн, Е. Фермі та 
ін., що іммігрували з Європи від 
фашист, режимів. У період війни і 
повоєн. роки наук, дослідження в 
США активно розгорталися. У 1942 
здійснено перший у США політ 
турбореактивного літака. Споруд¬ 
жено атомний реактор (перший пу¬ 
щено 1942), створено атомну бомбу 
(1945). В 1945—46 ств^ено першу 
цифрову електронну обчислюваль¬ 
ну машину (ЕОМ). Розгорнулися 
роботи в галузі ракетної техніки 
(з Німеччини було вивезено від¬ 
повідних спеціалістів, зокрема 
В. фон Брауна). Після війни про¬ 
довжилися розробки ядерної з^ої, 
1954 здійснено вибух водневої бом¬ 
би. В повоєн. період амер. вчені 
досягли значних успіхів у кібер¬ 
нетиці, виробництві ЕОМ, у ко¬ 
льоровому телебаченні, квантовій 
електродинаміці, в дослідженні 
внутрізоряної термоядерної енер¬ 
гії, елементарних часток, Світового 
океану. Здійснюються розвідки 
в галузі охорони природи та еко¬ 
логії людини. Значного розмаху 
досягли космічні дослідження, в 
1958 запущено перший амер. штуч¬ 
ний супутник Землі. 1962 здійсне¬ 
но перший у США орбітальний по¬ 
літ космічного корабля з людиною 
на борту. За програмою -«Апол- 
лон» 1969 Н. Армстронг і Е. Олд- 
рін вперше здійснили посадку і 
вихід на Місяць (всього проведе¬ 
но 6 польотів з виходом на поверх¬ 
ню Місяця). Запущено ряд автом. 
станцій до планет Сонячної систе¬ 
ми (див. <Марінег)>, <^Піонер>). 
Проводиться розробка трансп. кос¬ 
мічних кораблів багаторазового 
використання. Одержано нову ін¬ 
формацію про Венеру, Марс, Юпі¬ 
тер, складено спец, карти поверхні 
Місяця. В 1975 (за програмою 
ЕПАС) відбувся спільний політ 
із стикуванням на навколоземній 
орбіті рад. і амер. космічних ко¬ 
раблів <Союз> і <Аполлон> 
(рад. космонавти О. А. Леонов, 
В. М. Кубасов, амер. астронавти 
Т. Стаффорд, В. Бранд і Д. Сдей¬ 
тон). 
Суспільні науки. В англ. 
колоніях в Америці на поч. 18 ст. 
сусп. думка формувалася в умо¬ 

вах панування реліг. ідеології. 
Поширеним було вчення суб’єк¬ 
тивного ідеаліста Дж. Берклі. 
Під час війни у Пн. Америці 
(1775—83) активно виступали про¬ 
світителі Б. Франклін, Т. Джеф¬ 
ферсон, Т. Пейн та ін., які об¬ 
стоювали свободу амер. народу, 
поширювали ідеї бурж. демокра¬ 
тії, природничонаук. матеріалізму, 
істор. прогресу. У 18—19 ст. бурж. 
історики переважно висвітлювали 
ПОДІЇ війни за незалежність, гро¬ 
мадян. війни 19 ст., питання про 
рабство та ін., проповідували ви¬ 
нятковість істор. долі США. З поч. 
19 ст. ідеологи амер. буржуазії 
звертаються до ідеалістичної фі¬ 
лософії, зокрема, І. Канта (Р. У. 
Емерсон, Г. Торо та ін.). В 30-х 
рр. 19 ст. в США проникли ідеї 
утопічного соціалізму, створювали¬ 
ся ««комуністичні колонії» (засн. 
Р. Оуеном ««Нова Гармонія», 
фур’єристська колонія ««Брук- 
фарм» та ін.). У 50—60-х рр. із 
зростанням робітн. руху в країні 
поширювались ідеї марксизму. В 
кін. 19 — на поч. 20 ст. в суспіль¬ 
ствознавстві США зародився мар¬ 
ксистський напрям (Ф. Зорге, 
Ю. Дебс, Г. Шлютер та ін.). З 
кін. 19 ст. негритянська історіоіра- 
фія (У. Дюбуа, К. Вудсон та ін.) 
прагне відтворити справжню істо- 

ію амер. негрів, 
утвердженням імперіалізму в 

США виникли нові реакційні шко¬ 
ли й напрями серед суспільст¬ 
вознавців — ідеологів буржуазії. 
У концепціях прагматизму, вису¬ 
нутих Ч. Пірсом, у. Джемсом 
та Дж. Дьюг, відбився практицизм 
амер. буржуазії, її намагання 
поставити сусп. науки на службу 
капіталові. Економіст Г. Ч. Кері 
висунув реакційну теорію <гар- 
монії класових інтересів» та <аме¬ 
риканської винятковості». З’яви¬ 
лись апологетичні теорії ^планово¬ 
го {регульованого) капіталізму>, 
суспільства масового споживання 
(У. Ростоу), олігополгі теорії 
(Дж. М. Кларк) та ін., що 
виправдовують державно-монопо¬ 
лістичний капіталізм. Досить по¬ 
ширеною в США є соціологія, але 
її традиційною вадою є емпіризм, 
відсутність істор. перспективи, 
розрив між конкретним матеріа¬ 
лом і теорією, схильність підмі¬ 
няти соціологічні проблеми психо¬ 
логічними. у післявоєн. період 
структурний функціоналізм став 
провідним теоретико-методологіч- 
ним напрямом у суспільствознав¬ 
стві (Т. Парсонс, Р. Мертон). 
За цим методом описуються внутр. 
механізми функціонування соці¬ 
альної системи, але замовчуються 
її суперечності, класова боротьба. 
Серед соціологів чимало запеклих 
антикомуністів (3. Бжезінський, 
Д. Белл). Характерними для амер. 
суспільствознавства є традиції 
психол. досліджень. Ше в 70—80-х 
рр. 19 ст. при ун-іах США створю¬ 
валися лабораторії експеримен¬ 
тальної психології. На зламі 19 
і 20 ст. значно поширилася тесто- 
логія (див. Тест) у зв’язку з про- 
фес. відбором. Широко застосо¬ 
вувалися експериментальні до¬ 
слідження психологів (на стику з 
кібернетикою і нейрофізіологією). 
Активно розвивалося порівняльно^ 
істор. мовознавство на матеріалі 

США 

Будинок Міллард 
у Пасадіні. Штат 
Каліфорнія. 
Архітектор 
Ф. Л. Райт. 1923. 

Лабораторія випробу¬ 
вання моторів техніч¬ 
ного центру «Дженерал- 
моторс» в Уоррені. 
Штат Мічіган. Архі¬ 
тектор Е. Саарінен. 
1948-56. 
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Будинсж правління 
компанії 4]№йнолдсмє- 
тал> поблизу Детройта. 
Архітектор М. Ямаса- 
кі. 1959. 

Невідомий художник. 
Сюзанна Труекс. 1730. 
Збірка Гарбіш. Мері- 
ленд. 

різних мов. Лінгвісти досліджу¬ 
вали як особливості англ. мови 
в Америці, так і мови індіанців 
континенту. З 40-х рр. 20 ст. по¬ 
ширилася описова лінгвістика; з 
50-х рр. успішно здійснюються ма¬ 
шинні переклади з різних мов. У 
1962 було організовано Т-во фі- 
лос. вивчення діалектичного ма¬ 
теріалізму, 1964 створено Амер. 
ін-т марксистських досліджень. 
Комуністи — філософи, історики, 
економісти (Г. Аптекер, В. Пер¬ 
ло, Ф. Фонер, У. Фостер, Г. 
Холл та ін.) розробляють пробле¬ 
ми діалектичного та істор. мате¬ 
ріалізму, марксистську концеп¬ 
цію осн. питань історії та сучаснос¬ 
ті США. 
Наукові установи. В 
США немає єдиного центру для 
керівництва наук. установами. 
Національна академія наук США 
у Вашінгтоні (засн. 1863) висту¬ 
пає радником федерального уряду 
в питаннях науки і техніки. В 
1964 створено окрему Нац. акаде¬ 
мію техніки; діють Каліфорній¬ 
ська академія наук (засн. 1853), 
Чікагська академія наук (засн. 
1857). Значна частина всіх наук, 
досліджень проводиться в ун-тах. 
У 1965 засн. Нац. академію осві¬ 
ти, що відає наук, питаннями осві¬ 
ти та педагогіки. В країні працює 
значна кількість спеціалізованих 
наук, орг-цій і т-в. Н.-д. і дос¬ 
лідно-конструкторські роботи про¬ 
водять бл. 11 тис. приватних фірм, 
переважно промислових, бл. 700 
установ федерального уряду. Мо¬ 
нополії контролюють діяльність 
більшості ун-тів, н.-д. ін-тів і лабо¬ 
раторій, використовують у своїх 
класових цілях фінансування н.-д. 
робіт з держ. бюджету. Федераль¬ 
ний уряд з санкції конгресу фінан¬ 
сує більше половини всіх н.-д. і 
конструкторських робіт, у 1950 
створено Нац. наук, фонд — уста¬ 
нову, на яку покладено визначати 
напрям наук, досліджень, здійсню¬ 
вати координацію їх та фінансу¬ 
вання, підготовку наук, кадрів. 
Федеральна рада з питань науки і 
техніки (засн. 1959) на чолі з спец, 
помічником президента контролює 
дослідницькі роботи, що викону¬ 
ються урядовими установами. У 
зв^язку з агресивною політикою, 
яку проводить адміністрація США, 
найбільші фонди серед держ. 
установ має М-во оборони, якому 
належать понад 100 н.-д. та експе¬ 
риментальних наук, центрів. 

А. В. Санцевич. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1981 у США видавалося 
понад 19,8 тис. періодичних ви¬ 
дань; газет — понад 10 тис., 
з них 1745 щоденних заг. тиражем 
понад 62 млн. прим. Найбільші 
щоденні газети: <Нью-Йорк таймер 
(з 1851^, <Нью-Йорк дейлі ньюс> 
(«Нью-Иоркські^ щоденні новини», 
3^ 1919), ««Нью-Йорк пост» (<«Нью- 
Йоркська пошта», з 1801), «Ва- 
шінгтол пост» (<Вашінгтонська 
пошта», з 1877), <Уолл-стріт джор- 
нел» (чГазета Уолл-стріту», з 1889), 
«Чікаго трібюн» (««Чікагська три¬ 
буна», з 1847), ««Лос-Анджелес 
тайме» (««Час Лос-Анджелеса», з 
1881), ««Крісчен сайєнс монітор» 
(<Наставник християнського вчен¬ 
ня», з 1908). Центр, орган Компар¬ 
тії США — газ. <Дейлі уорлд> (з 

1968). Щотижнева газ.— ««Піпле 
уорлд» (««Світ народів», з 1938). 
Осн. сусп.-політ, журнали: ««Тайм» 
(««Час», з 1923), «Ньюсуїк» («Нови¬ 
ни тижня», з 1933), «Юнайтед 
Стейте ньюс енд уорлд ріпорт» 
(«Новини Сполучених Штатів і 
світовий огляд», з 1933), «Бізнес 
уїк> («Бізнес за тиждень», з 1929), 
«Нейшн» («Народ», з 1865). Теор. 
і політ, орган Компартії США — 
щомісячник «Політікал афферс» 
(«Питання політики», з 1922). 
Провідні інформ. агентства: Ас- 
сошіейтед Пресе (АП; засн. 1848) 
і ЮПІ (засн. 1958). Перша ко¬ 
мерційна радіостанція засн. 1920. 
В 1980 у США налічувалося по¬ 
над 9 тис. радіо- і 1130 телевізій¬ 
них станцій (телебачення: експе¬ 
риментальне — з 1928, регулярне 
— з 1941). 
Література бере свій початок з 
17 ст., коли в англ. колоніях Віргі¬ 
нія та Нова Англія з’явилися пер¬ 
ші на континенті англомовні про¬ 
зові твори переважно реліг.-мора¬ 
лізаторського характеру, а також 
описи подорожей, природи краї¬ 
ни, істор. трактати, щоденники, 
спогади тощо. Важливу роль у роз¬ 
витку нац. л-ри відіграла діяль¬ 
ність революц. просвітителів періо¬ 
ду війни за незалежність 1775— 
8о — пропагандиста ідеалів «тре¬ 
тього стану» Б. Франкліна, видат¬ 
ного публіциста, автора маніфесту 
республіканізму «Здоровий глузд» 
(1776) та яскравого втілення ідей 
бурж. демократії «Права людини» 
(1791—92) Т. Пейна. Найпрогре- 
сивніші ідеї Просвітительства від¬ 
билися в «Декларації незалежно¬ 
сті» (1776) Т. Джефферсона. Пое¬ 
том амер. революції називали кла- 
сициста й передромантика Ф. М. 
Френо. Амер. романтизм виник 
у 1-й пол. 19 ст. під впливом євро¬ 
пейського, але мав яскраво вира¬ 
жені риси нац. своєрідності: кри¬ 
тика бурж.-власницької ідеології 
поєднувалася в ньому з особливим 
інтересом до недавньої історії — 
війни за незалежність; раціона¬ 
лізм — з реліг.-моральними пошу¬ 
ками; заглиблення у внутрішній 
світ людини — з масштабним від¬ 
творенням своєрідності амер. при¬ 
роди. Перший період романтизму 
припадає на 1810—ЗО. Найзнач- 
ніші його представники: прозаїки 
У. Ірвінг з його іронічною й сати¬ 
ричною «Історією Нью-Йорка» 
(1809) і Дж. Ф. Купер, який у се¬ 
рії романів про Шкіряну Панчо¬ 
ху з гуманістичних просвітитель¬ 
ських позицій змалював образ 
індіанця як втілення рис «природ¬ 
ної людини». Істор. романи ф. Ку- 
пера прокладали шлях реалістич. 
роману. В 1836 виникло літ. уг¬ 
руповання трансценденталістів 
«Молода Америка». Його гасло — 
боротьба за нац. своєрідність амер. 
духовного життя — було обгрунто¬ 
вано в есе провідного філософа, 
поета й прозаїка угруповання Р. У. 
Емерсона «Американський вчений» 
(1837). Близьким до трансценден¬ 
талістів був Г. Д. Торо. Значні 
представники другого періоду ро¬ 
мантизму (40—60-і рр.): романіст 
і новеліст Н. Готорн, поет і нове¬ 
ліст, один з засновників жанру 
інтелектуального детективу, наук, 
фантастики, короткого оповідан¬ 
ня Е. А. По, Г. Мелвілл, у найві- 

домішому романі якого «Мобі 
Дік, або Білий кит» (1851) у філос.- 
символічних образах показано од¬ 
вічну боротьбу людини проти сусп. 
зла, Г. У. Лонгфелло — автор «Піс¬ 
ні про Гайавату» (1855), яскравого 
епосу життя аборигенів Америки 
— індіанців. У серед. 19 ст. всі 
найзначніші письменники виступа¬ 
ли проти рабовласництва. Одним 
з найпопулярніших творів на цю 
тему був роман письменниці Г. 
Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома» 
(1852). Величезне значення для роз- 
ветку нац. л-ри США мала твор¬ 
чість у. Уітмена, поета-демокра- 
та, який у своїх віршах висловив 
віру в людину-трудівника, в про¬ 
грес людства, художника-новато- 
ра, що мав вплив на сучасні йому 
1 наступні покоління поетів індуст¬ 
ріальної доби (зб. «Листя тра¬ 
ви», 1855), сформулював і втілив 
у своїх творах принципи поетичнеє 
го реалізму. Для становлення реалі¬ 
стичної прози найбільше значення 
мали твори Марка Твена, в яких 
він піднявся до викриття всіх сто¬ 
рін бурж. дійсності.В останній тре¬ 
тині 19 ст. виступили Ф. Б. Гарт 
— автор реалістичних оповідань з 
життя шукачів золота; теоретик 
і практик т. 3. ніжного реалізму 
У. Д. Хоуеле; романіст-психолбг, 
критик бурж. прогресу Г. Джеймс, 
майстер гумористичного оповідан¬ 
ня ОТенрі. В 90-х рр. з’явилися 
твори письменників-натуралістів, 
які зображують гостроту класо¬ 
вих суперечностей, трагічну долю 
експлуатованих міських верств 
і фермерів (Г. Гарленд, С. 
Крейн, Ф. Норріс). Документаль¬ 
ні соціально-критичні твори на 
межі 19 і 20 ст. належать «розгрі- 
бачам бруду» Дж. Л. Стеффенсу 
та ін., близька до них творчість 
молодого Е. Сінклера. Наявна 
вже в 19 ст. л-ра соціалістичного, 
про лет. ідейного спрямування на 
поч. 20 ст. дала ряд значних 
творів не лише соціально-критич¬ 
ного, а й революц. хгфактеру — 
романи «Джунглі» (190ь) Е. Сінк¬ 
лера, «Залізна п’ята» (1907) Дж. 
Лондона, поезії Джо Хілла, що 
часто ставали нар. піснями. Реалі¬ 
стичні твори Дж. Лондона відобра¬ 
жали особливий тип людини, муж¬ 
ньої, сильної, чесної й одночасно 
самотньої у своїй життєвій бороть¬ 
бі. Найзначніша постать амер. 
публіцистики перших десятиліть 
20 ст.— Дж. Рід, один із заснов¬ 
ників Компартії США. Глибина 
соціального аналізу, масштабність 
типових характерів, істор. про¬ 
зорливість відзначають романи Т. 
Драйвера. Зб. новел «Уайнсбург, 
Огайо» (1919) Ш. Андерсона, ро¬ 
манам «Головна вулиця» (1920) 
та«Беббіт» (1922) Г. С. Льюіса при¬ 
таманні антибурж. спрямованість, 
критика бездуховного існування 
т. 3. середнього класу. В романі 
«Три солдати» (1921), трилогії 
«США» (1937) Дж. Дос Пассоса 
відбилися настрої американці^в, 
які брали участь у 1-й світовій 
війні, новаторюькі худож. пошуки 
20 ст. До покоління письменни¬ 
ків, що увійшли в літературу піс¬ 
ля 1-ї світової війни і збагатили її 
видатними творами, належали Е. 
Хемінгуей з його антивоєн. рома¬ 
нами, творами про боротьбу в респ. 
Іспанії; автор соціально-психоло- 
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і'ічних романів ^Великий Гетсбі» 
(1925), <Ніч лагідна» (1934) 
ф. С. Фіцджеральд; дослідник 
історії й життя американського 
Півдня, його соціальних і расових 
конфліктів, майстер психологіч¬ 
ного аналізу У. Фолкнер; автор 
роману широкого епічного розмаху 
і новаторської форми <Грона гніву» 
(1939) Дж. Стейнбек; Е. Колду- 
елл, у новелах і романах якого 
гостро ставляться питання соці¬ 
альної експлуатації і расизму. 
Епічною широтою відзначається 
проза Т. К. Вулфа, який першим 
у нац. л-рі створив жанр ««роману- 
потоку». Найвизначнішим драма¬ 
тургом 20—30-х рр., як і взагалі 
драматургії США, був Ю- О Ніл. 
Психологічні драми Т. Уільямса 
40—70-х рр. передають трагізм 
життя людини у світі жорстоких 
власників. У кращих п єсах А. 
Міллера з великою емоційною си¬ 
лою відтворено тяжку духовну 
атмосферу США 50-х рр. Значне 
місце в сучас. амер. л-рі посіда¬ 
ють твори негритянських письмен¬ 
ників. їхня самобутня за ідей¬ 
ним та худож. рівнем творчість 
становить важливу складову ча¬ 
стину л-ри США. Р. Райт у своїх 
романах показав пануючу в країні 
расову нерівноправність і викли¬ 
кане нею відчуження, особливо 
гостре в середовищі негритянської 
молоді. Ці проблеми розробля¬ 
ють також Р. Еллісон і Дж. Бол- 
дуїн, який виступає і як прист¬ 
расний публіцист. Важливою те¬ 
мою поезії Л. Х'юза є боротьба 
трудящих, ^зокрема негрів, за 
свої права. Йому належать висо- 
кохудож. вірші про В. І. Леніна. 
Після 2-ї світової війни головний 
герой прози Дж. Д. Селінджера, 
Дж. Чівера, Дж. Апдайка, У. 
Стайрона, Дж. К. Оутс — твор¬ 
ча особа, що не може самоздійсни- 
тись у прагматичному бездуховно¬ 
му суспільстві. Багато їхніх тво¬ 
рів присвячено проблемам т. з. 
середнього класу, амер. молоді. 
Антимілітаристська гема представ¬ 
лена в романах Н. Мейлера, Дж. 
Джонса, У. Стайрона, Дж. Тел- 
лера. 
На післявоєн. період припадають 
найзначніші твори соціально-по- 
літ. спрямування Р. П. Уоррена, 
К. Е. Портер, історико-філос. і 
сучас. тематики Т. Н. Уайлдера, 
Широку школу ідейно-худож. рі¬ 
шень знаходимо в амер. поезії 
20 ст.—від реалістичної, народної 
у своїй основі поезії Р. Ф поста, 
к. А. Сендберга до позначеної мо¬ 
дерністськими рисами поезії Т- 

^Андалусія». Будинок Ніколаса Бід- 
дла. Штат Пенсільванія. Близько 
1830. 

Ретке і складної за формою і 
змістом, відтворюючої драматизм 
життя, його алогізм, дисгармонію 
поезії Р. Лоуелла, Д. Левертов, 
С. Плат та ін. Своєрідністю, тема¬ 
тичним багатством відзначається 
науково-фантастична (А. Азімов, 
А. Кларк та ін.) і сатирична л-ра 
США. Широку популярність здо¬ 
були антифашист., антибурж. са¬ 
тиричні твори К. Воннегута, на¬ 
ук.-фантастичні романи-пересто- 
роги Р. Бредбері. Н. Мейлер, Т. 
Капоте та ін. працюють у жанрі 
художньо-документального рома¬ 
ну. Реалістичні за своєю основою, 
з елементами гротеску, романи 
Дж. Геллера послідовно викрива¬ 
ють американський імперіалізм, 
прагматизм, політичну безприн¬ 
ципність. 
У сучасній амер. книжковій про¬ 
дукції величезну роль відіграє 
4:масова белетристика» (криміналь¬ 
ні, шпигунські романи, книги, в 
яких апологетизуються бурж. по¬ 
літики і ділки, ОСПІВЗ^ТЬСЯ воєн¬ 
ні авантюри та колоніальний гра¬ 
біж), що відзначається вкрай низь¬ 
ким худож. рівнем, реакційним 
ідейним спрямуванням. Реакцій¬ 
ній, апологетичній, пристосовни¬ 
цькій л-рі протистоять серйозні 
соціально-критичні твори. 
Багато творів амер. письменників 
перекладено укр. і рос. мовами, 
зокрема, українською — Дж. Лон¬ 
дона, М. Твена. у. Уїтмена, Т. 
Драйзера, Е. Хеміягуея та ін. Се¬ 
ред перекладачів — П. Грабовсь- 
кий, П. Мирний, О. Олесь, М. 
Рильський, В. Мисик, В. Митро- 
фанов, М. Пінчевський. 

К. О. Шахова. 
Архітектура. Від давніх часів на 
тер. США збереглися своєрідні ін- 
діан. типи житл. будівель: великі 
ярусні будинки-поселення (пуеб- 
ло), напівпідземні святилища (кі- 
ва), розписні намети (типі). Перші 
споруди колоністів відтворювали у 
спрощеному вигляді форми європ. 
архітектури (англійської та гол¬ 
ландської — на Пн., французької 
— в бас. р. Міссісіпі, іспанської 
— на Пд.). В кін. 17 ст. поча¬ 
лося упорядкування міст, в ос¬ 
новному за прямокутною схемою 
планування (напр., план Філа¬ 
дельфії, 1682). У 18—19 ст. в 
архітектурі поширився своєрідний 
амер. класицизм (будівлі Ч. Бул- 
фінча та Т. Джефферсона). За пла¬ 
ном франц. арх. П. Ш* Ланфана в 
^х рр. 18 ст. почалося буд-во но¬ 
вої столиці — Вашінгтона з пану¬ 
ючим над ним будинком Капіто- 
лію (1793—1865, арх. У. Торнтон, 
Б. Латроб, Т. Уолтер та ін.). На 
зміну класицизму приходить екле¬ 
ктичне повторення стилів минуло 
го, поєднане з прагненням до гран¬ 
діозності й величі (арх. Т. Уолтер 
Р. Мілс, У. Стрікленд). У 2-й пол. 
19 — на поч. 20 ст. розвивалася 
буд. техніка, виникали перші спо¬ 
руди з металевим каркасом, роз¬ 
роблялися нові типи пром., трансп. 
та громад, споруд. Поряд з пре- 
тенцюзними і еклектичними фюр- 
мами будівель (арх. Дж. Реблінг, 
Р. Хант, Г. Бекон, У. Атвуд, Г. 
Річардсон) починається шукання 
нових архітектурних форм відпо¬ 
відно до нових будівельних кон¬ 
струкцій і матеріалів. Провідне 
місце у цьому посіла т. з. чі- 

кагська школа (арх. Л. Саллівен 
та ін.). 
Бурхливе зростання міст і високі 
ціни на земельні ділянки зумови¬ 
ли масове буд-во хмарочосів у 
Нью-Йорку, Чікаго, Сан-Франціс- 
ко та ін. містах, що привело до 
надмірного ущільнення забудови 
центрів. На поч. 20 ст. активізу¬ 
валися пошуки нових форм архі¬ 
тектури. Арх. Ф. Л. Райт у своїх 
проектах прагнув до єднання з 
природою, ефектних розв’язань 
архіт. простору (див. Органічна 
архітектура)’, архітектори Калі¬ 
форнії зверталися до функціона¬ 
лізму’, проекти арх. А. ІСана від¬ 
значалися практицизмом, сміли¬ 
вістю інженерних рішень. На поч. 
30-х рр. 20 ст. форми функціона¬ 
лізму застосовували у споруджен¬ 
ні висотних будівель (102-поверхо- 
вий хмарочос Емпайр стейт біл- 
дінг у Нью-Йорку, 1930—31, архь 
тектурна фірма ««Шрів, Лемб і 
Хармон»). 
В роки 2-ї світової війни в США 
розвивалося збірне буд-во. У піс¬ 
лявоєнні роки стимулювався роз¬ 
виток архітектури 4:сталі та алюмі¬ 
нію», розвивались ідеї чінаднаціо^ 
пального стилю», < універсальної 
мови» архіт. форм (твори Л. Міса 
ван дер Рое). В кін. 50-х рр. з’я¬ 
вився новий варіант неокласициз¬ 
му (арх. Е. Д. Стоун, М. Ямасакі). 
Споруди 60—80-х рр. відзнача¬ 
ються гігантськими розмірами, ма¬ 
сивністю геом. об’ємів, хаотичніс¬ 
тю архіт. напрямів (110-поверхові 
башти Центру міжнар. торгівлі в 
Нью-Йорку, вис. 412 м, 1971—73, 
арх, М. Ямасакі, Е. Рот; башта 
торг, концерну <Сірс і Робак» у 
Чікаго, вис. 442 м, 1972—75, ар¬ 
хіт. фірма ««СОМ»; будинок бан¬ 
ку в Міннеаполісі. 1969—73, арх. 
Г. Біркертс та ін.; готелі ««Гайат 
Рідженсі» в Сан-Франціско, 1973, 
фірма чіДжон Портмен та ін.», 
та «Бонавантюр» у Лос-Анджеле¬ 
сі, 1978, арх. Дж. Портмен). Див. 
статті та ілюстрації до окремих 
міст США. 
Образотворче мистецтво. З часів 
худож. культури індіан. племен 
збереглися кераміка з стилізова¬ 
ними малюнками, кам’яні, глиня¬ 
ні, дерев’яні зображення людей 
і тварин, глиняні фігурні люльки 
для куріння, візерунчасте ткацтво, 
малюнки з кольорового піску, 
розписаний одяг. У мист. колоні¬ 
ального періоду провідне місце 
посів портретний живопис, про¬ 
йнятий духом практицизму. Однак 
при всій провінційності й примі¬ 
тивній площинності портрети були 
позначені реалістичними рисами 

США 

Т. Ікінс. Портрет Уол- 
та Уїтмена. 1887. Пен¬ 
сільванська Академія 
мистецтв. Філадельфія. 

Нью-Йорк. Бруклінсь 
кий міст. Інженери Дж. 
і У. Реблінгі. 
1869—83. 
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Р. Генрі. Індіанська 
дівчина з Санта-Клари. 
1917. 

Е. Шінн. 
Марк Твен. 1900. Ри¬ 
сунок для журналу 
«Критика. 

А. Рефреж’є. Земле¬ 
трус у Сан-Франціско. 
1942-47. 

(Дж. Гесселіус, Дж. Смайберт, 
Р. Фік, Дж. С. Коплі, Б. Уест) 
З поч. 19 ст. в образотворчому ми¬ 
стецтві посилилися тенденції ро¬ 
мантизму [живопис у. Олстона, 
пейзажі АНІКОЛИ річки Гудзон» (Т. 
Коул, Дж. Ф. Кенсетт)]; дістали 
поширення парадний портрет (Дж. 
Нігл, С. Морзе, Т. Саллі), жанро¬ 
вий живопис (У. С. Маунт, Дж. К. 
Бінгем, 1. Джонсон). У 2-й пол. 
19 ст. панівне місце належало са¬ 
лонному напряму, протестом проти 
якого були повні похмурої символі¬ 
ки твори А. П. Райдера і правдиві 
реалістичні картини У. Хомера, 
Т. Ейкінса, X. Д. Мартіна, порт¬ 
рети Дж. С. Сарджента. З ім¬ 
пресіонізмом пов’язана творчість 
Дж. М. Уїстлера — майстра реа¬ 
лістичного портрета й ліричного 
пейзажу, М. Кессетта — автора 
картин на теми материнства. 
Скульптор О. Сент-Годенс створив 
реалістичні пам’ятники, портрети, 
надгробки. 
На поч. 20 ст. посилилися реа¬ 
лістичні тенденції американського 
мистецтва, пошуки нових тем і ви¬ 
разних засобів, критичне сприйнят¬ 
тя дійсності. Розвиток прогресив¬ 
них напрямів відбувався в найго- 
стрішій боротьбі з салонним мис¬ 
тецтвом, а пізніше з модернізмом. 
Живописці і графіки <школи сміт¬ 
тєвого ящика» (Р. Генрі, Дж. Сло- 
ун, Дж. Лакс, У. Глеккенс та 
ш.) всебічно відтворювали життя 
капіталістичного міста (особливо 
глибоко — Дж. Беллоуз). Склалося 
і після 1917 зміцнилося мист. 
політ, графіки (А. Янг, Р. Майнор, 
У. Гроппер, Ф. Елліс), повне гнів¬ 
ної сатири, яке прагнуло до уза¬ 
гальнення і чіткості форм. У 
скульптурі яскраві реалістичні об¬ 
рази створили Дж. Епстайн, У. 
Зорах, П. Меншіп. У 30-х рр. амер. 
ІЗОЛЯЦІОНІЗМ сприяв зростанню ху- 
дож. течії — регіоналізму (Т. Г. 
Бентон, Г. Вуд, Дж. С. Кеіюі), 
який культивував духовну обме¬ 
женість т. 3. провінційного амери¬ 
канця. Мав успіх примітивіст- 
ський ідилічний живопис самоуків 
(Г. Піппін, Дж. Кейн). Після ««Ар- 
с^енальної виставки» (1913, Нью- 
Йорк) почало розвиватися модер¬ 
ністське мист.— урбаністичні фан¬ 
тазії Дж. Маріна, абстрактна сим¬ 
воліка А. Доува, футуризм Дж- 
Стелли, дадаїзм М. Рея. Чисто 
амер. варіант модернізму створи¬ 
ли С. Дейвіс і <прецізіоністи» (Ч. 
Шілер, Ч. Демут). У 30-х рр. роз¬ 
винувся сюрреалізм (Дж. О’Кіф, 
С. Далі, І. Тангі). В 40-х рр. виник 
««абстрактний експресіонізм» (Дж. 
Поллок, В. де Кунінг, М. Ротко). 
В скульптурі аналогічне місце зай¬ 
няли металеві абстрактні конструк¬ 
ції, іноді рухомі, А. Колдера, Д. 
Сміта, Р. Ліпполда. В серед. 20 

ст. модерністські напрями мали ха¬ 
рактер привілейованого мист., яке 
мало офщ. підтримку. В 50—60-х 
рр. США стали батьківщиною поп- 
арту (Р. Раушенберг, Дж. Джонс). 
Слідом за цим поширилося мист. 
самодостатніх оптичних ефектів 
{‘^оп-арт>), концептуалгуне мис¬ 
тецтво та ін. На поч. 70-х рр. ви¬ 
ник гіперреалізм (фотореалізм). 
Водночас існує й реалістичне 
мист., що поряд з утвердженням 
гуманістичних засад (Р. Кент. 

Е. Уайєс. Світ Крістіни. 1948. Музей 
сучасного мистецтва. Нью-Йорк. 

Дж. Беллоуз, Е. Хоппер, Р. та М. 
Сойєри, І. Олінський, Дж. Бічемп 
та ін.) піддає гострій критиці вади 
капіталістичного суспільства (А. 
Рефреж’є, Б. Шан, Ф. Евергуа). 
В декор.-ужитковому мист. уваги 
заслуговують худож. меблі й на¬ 
чиння з срібла 17—18 ст., скло у 
стилі модерн на рубежі 19 і 20 ст. 
В 20—30-х рр. сформувався ди¬ 
зайн, що став обов’язковим фак¬ 
тором сучасного пром. проекту¬ 
вання і водночас служить для 
оформлення продукції (««стай- 
лінг»). У 1972 і 1976 в Києві 
експонувалися виставки амер. 
мистецтва. є. М. Сільверсван. 
Музика. Муз. культура США 
складалася в процесі взаємодії між 
муз. формами, жанрами і стилями, 
запозиченими з Європи й Африки, 
і муз. традиціями, які існували 
на амер. континенті. Індіан. муз. 
культура представлена пісенною 
і танц. музикою — одноголосою, 
переважно пентагонічного складу 
з низхідним мелодичним рухом. 
Пісні характеризуються ритміч¬ 
ним началом; виконуються соло 
або в унісон групою співаків. Муз. 
інструменти: духові Гфлейти, сви¬ 
стки) та ударні (барабани, тріскач¬ 
ки). Перші амер. музиканти-напів- 
професюнали — У. Біллінгс, Е. 
Лоу, Дж. Морган (кін. 18 ст.), у 
творчості яких трансформувалися 
псалми перших переселенців (пу¬ 
ритан) у нову, типово амер. фор¬ 
му — хоровий реліг. гімн. Серед 
профес. композиторів кін. 18 ст.— 
іммігранти з Європи Дж. Х’юїтт, 
А. Рейнагль, І. Граупнер, які 
сприяли розвитку різних форм 
європ^^ муз. життя (в Філадельфії, 
Нью-Йорку, Бостоні). В 1-й пол. 
19 ст. поширилися т. 3. театри ме¬ 
нестрелів (««мінстрел-шоу»; компо¬ 
зитори С. Фостер, Д. Еммет та 
ін.); у мист. білих менестрелів сво¬ 
єрідно відбилися виконавські тра¬ 
диції і муз. фольклор амер. негрів. 
Поєднання афр. і європ. традицій 
властиве спіричуелам, блюзам (У. 
Хенді), регтаймам (піаніст-ком- 
позитор С. Джоплін)тощо. Утворю¬ 
валися духові (бенди) та постій¬ 

ні симф. оркестри, хорові колек¬ 
тиви; розвивалась оперна (<«Лео- 
нора», 1845, ««Собор Паризької бо- 
гоматері», 1864, У. Фрая) і симф. 
музика; відкривалися муз. навч. 
заклади і т-ва (просвітительська 
діяльність композитора, органіста 
і педагога Л. Мейсона). У 1883 в 
Нью-Йорку відкрився театр <Ме- 
трополітен-опера>, в якому га¬ 
стролювали відомі європ. виконав¬ 
ці. Багато амер. музикантів (ком¬ 
позитор і піаніст Л. Готчок, У. 
Фрай та ін.) навчалося в Європі. 
Представники т. з. новоангл. шко¬ 
ли — Дж. Пейн, X. Паркер, Дж. 
Чедвік, а також Е. Мак-Доуелл 
зазнали впливу нім. рюмантизму. 
В кін. 19 ст. велике значення для 
музики США мав т. з. фольклор¬ 
ний напрям, який розвивали А. 
Фаруелл, Ч. Кедмен, Г. Гілберт. 
Вони вдавалися до муз. фолькло¬ 
ру США (індіанського, негритян¬ 
ського, англо-кельтського). На поч. 
20 ст. написав свої кращі твори 
(оркестрові, камерно-інструм., во¬ 
кальні, фортепіанні) перший справ¬ 
ді національний американський 
композитор Ч. Айвс. У 20-х рр. 
у Новому Орлеані зародилися 
форми джазу (Л. Армстронг), 
які трансформувалися пізніше у 
свінг [Е. (Дюк) Еллінгтон, К. Бей- 
зі) та ін.]; розвиток популярної 
музики і деяких специфічних театр, 
форм (ревю, шоу) спричинили ви¬ 
никнення мюзикла (««Хай гримить 
оркестр», 1930, ««Про тебе я спі¬ 
ваю», 1931, опера «Поргі і Бесс», 
1935, Дж. Гершвіна; <Оклахома» 
Р. Роджерса, 1943; К. Портер, 
Ф. Лоу та ін.). Посилився інтерес 
до фольклору (дослідаики Дж. 
Ломакс, С. Шарп та ін.). Попу¬ 
лярності набув стиль ««кантрі-мю- 
зик» («сільська музика»), виконав¬ 
ці — Дж. Роджерс, Р. Ейкаф та 
ін.). У 20—30-х рр. виник стиль 
«хілбілі» (традиційна музика бі¬ 
лих американців Пд. США). Для 
нього характерні спів у супроводі 
гітари, а також сольна і ансамбле¬ 
ва гра на скрипках, банджо, цит¬ 
рах, губних гармоніках. Пошири¬ 
лися також музика ковбоїв Захо¬ 
ду (Е. Табб, Б. Уїлс), стиль «ве¬ 
стерн» (Т. Діїтер, Дж. Отрі). 
Утворенню виконавської й пед. 
шкіл США сприяли видатні му¬ 
зиканти, які переселилися з Євро¬ 
пи, зокрема з Росії (диригент і 
віртуоз-контрабасист С. Кусевиць- 
кий, скрипалі Л. Ауер та Я. Хей- 
фец, композитор і піаніст С. Рах- 
манінов, піаніст В. Горовиць та 
ін.). У 20—30-х рр. склалася 
амер. композиторська школа (Р. 
Харріс, А. Копленд, Г. Коуелл, 
К. Раглс, Р. Сешнс, У. Стілл, 
У. Пістон та ін.). 
Розвивалося балетне мистецтво 
(хореографи Дж. Баланчин, М. 
Грехем, Дж. Роббінс та ін.). Хви¬ 
ля робітн. руху 30-х рр. породила 
пісні соціально-політ. спрямова¬ 
ності (Джо Хілл, В. Гагрі, П. 
Робсон). На розвиток амер. музи¬ 
ки мали вплив європ. композитори 
Е. Блох та Е. Варез, які оселилися 
в США, І. Стравінський, А. Шен- 
берг, П. Хіндеміт, Б. Барток та 
ін., які іммігрували з Європи напе¬ 
редодні 2-ї світової війни 1939— 
45. Серед амер. композиторів 20 
ст.— у. Шумен, С. Барбер, Дж. 
Менотті, Л. Бернстайн, П. Кре- 
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стон, Е. Картер, В. Персікетті, 
А. Хованесс, Л. Харрісон, П. Мен- 
нін, Г. Кубик, Дж. Кейдж, Г. Шул- 
лер, Дж. Крем. Серед виконавців: 
диригенти — Ю. Орманді, Л. 
Стоковський, Дж. Шолті, Л. Ма- 
зель; піаністи — Дж. Браунінг, 
Байрон Джайніс, В. Клайберн, 
М. Діхтер; скрипалі — І. Менухін, 
І. Стерн; вокалісти — М. Ланца, 
М. Андерсон, М* Доббс, Л. Прайс; 
музикознавці — Ч. Сігер, М. Сло- 
німський, Г. Чейз. Амер. муз. 
культура характеризується роз¬ 
маїтістю форм (фестивалі, конкур¬ 
си), високою професіональністю 
муз. колективів (оркестрів, ка¬ 
мерних ансамблів). Проте у 60— 
70-х рр. вона зазнала впливу 
авангардизму (Дж. Кейджем, М. 
Беббіт, О. Люнінг, Е. Браун та 
ін.), стає все хаотичнішою, поси¬ 
люється мода на різні види поп- 
музики (співачки К. Кінг, Дж. 
Джоплін, А. Френклін; співаки 
Дж. Уебб, М. Гей). В США гастро¬ 
лювали балет і солісти Київ, теат¬ 
ру опери та балету. Ансамбль тан¬ 
цю УРСР ім. П. П. Вірського, ок¬ 
ремі виконавці. На Україні висту¬ 
пали Нью-Йоркський та Філа¬ 
дельфійський симф. оркестри, 
Нью-Йоркський міськ. балет під 
керівництвом Дж. Баланчина, ««Хо¬ 
ральний ансамбль Роберта Шоу», 
Бродвейський театр показував мю¬ 
зикл ««Моя чарівна леді» Ф. Лоу; 
гастролювали окремі виконавці, 
зокрема В. Клайберн. 

Дж. Михайлов. 
Театр. Перші відомості про почат- 
ки театр, мистецтва на тер. Пн. 
Америки належать до 17 ст., коли 
англ. місіонери з метою реліг. 
пропаганди влаштовували поста¬ 
новки містерій. Світський театр, 
аматорські вистави переслідували¬ 
ся пуританами. У 18 ст. в Америці 
гастролювали переважно англ. 
театр, трупи. В 1716 в м. Уїльямс- 
бурзі (штат Віргінія) збудовано 
перше театр, приміщення, в яко¬ 
му 1752 виставою ««Венеціанський 
купець» У. Шекспіра трупа Л. 
Халлема (приїхала з Англії) за¬ 
початкувала профес. театр США. 
Після смерті Л. Халлема трупу 
очолив Д. Дуглас, який збу;іував 
театри у Філадельфії, Нью-Йорку 
(«Джон-стріт тіетр») та ін. містах. 
В кін. 18 ст. Л. Халлем-молодший 
і Дж. Хенрі керували профес. 
трупою ««Стара американська ком¬ 
панія», де 1787 було поставлено 
першу амер. комедію ««Контраст» 
Р. Тайлера. У кін. 18 — 1-й пол. 
19 ст. пожвавилося театр, життя 
Америки. Відкрилися нові театри 
в Нью-Йорку (<Парк», ««Бауері», 
«Бродвей»), Філадельфії (<Чест- 
нат-стріт», ««Арч»), Чарлстоні, 
Балтіморі, Вашінгтоні, Бостоні, 
Чікаго та ін. містах, визначилися 
осн. риси нац. акторської школи — 
демократизм, правдивість. Збіль¬ 
шилася кількість пересувних труп, 
серед яких популярними були 
«театри на воді», в репертуарі яких 
класична драматургія, мелодрама, 
бурлеск. Кращі актори цього пе¬ 
ріоду — Дж. Бутс, Е. Форрест, 
Ш. Кашмен, Дж. Джефферсон, 
пізніще — Е. Бутс, М. Фіск, Р. 
Мансфілд, популярний негритян¬ 
ський актор А. Ф. Олдрідж, який 
під тиском расової дискримінації 
залишив батьківщину. В 1858—67 

гастролював у Росії та на Україні 
(був у Києві, Харкові, Одесі, 
Єлизаветграді, Житомирі, Полта¬ 
ві), мав дружні стосунки з Т. Г. 
Шевченком. У 2-й пол. 19 ст. ство¬ 
рюються стаціонарні театри, на¬ 
прикінці 19 ст.— комерційні теат¬ 
ри Бродвея, в репертуарі яких 
переважають твори розважального 
легкого жанру (ревю, мюзик-холи 
тощо). В роки 1-ї світової війни 
на сценах комерційних театрів по¬ 
казували переважно огляди і коме¬ 
дії, від яких вигідно відрізнялися 
кращі вистави того часу («Людина, 
якій завжди щастило» А. Міллера, 
«Варта на Рейні» Л. Хелман, а 
також «Отелло» У. Шекспіра, за 
участю П. Робсона, «Три сестри» 
1 «Дядя Ваня» А. Чехова). Після 
війни репертуар цих театрів уріз¬ 
номанітнюється; поряд з мюзик¬ 
лами з’являються постановки кла¬ 
сичних п’єс, соціально спрямовані 
твори сучас. амер. драматургів 
А. Міллера, Т. Уїльямса, Е. Олбі. 
В 1-й пол. 20 ст. виникають «малі» 
театри — «Вашінгтон сквер плей- 
єрс» (засн. 1914, з 1919 — «Гілд- 
тіетр»), «Провінстаун плейєрс» 
(засн. 1915), Громадян, репертуар¬ 
ний театр, керований Є. Ле Галь- 
єнн (1926—33), театр «Груп-тіетр» 
(1931—41). В цих театрах працю¬ 
вали режисери Г. Клермен, Е. 
Казан, Л. Страсберг, Р. Мамулян, 
актори — К. Корнелл, Дж. Бар- 
рімор, X. Хейс, Є. Ле Гальєнн та 
ін.; в репертуарі — п’єси молодих 
амер. драматургів К. Одетса, Ю. 
О’Ніла, Дж. Лоусона, А. Маль- 
ца. Одночасно виникли універси¬ 
тетські театри. Велике значення 
для розвитку театру США мали 
гастролі 1923—24 Московського 
Художнього академічного театру, 
після яких збільшується інтерес 
театр, діячів Америки до Стані- 
славського системи. В кін. 20-х рр. 
активізувався процес формуван¬ 
ня пролет. культури. Розвивалася 
драматургія «червоних тридцяти» 
(Мальц, Райс, Одетс), діяли ро- 
бітн. театри, створено Лігу робітн. 
театрів (1932). В 50-х рр. виникли 
театри «Офф-Бродвей» [«Фенікс» 
(1953), «Лівінг» (1951), «Коло в 
квадраті на площі» (1952), «Аре¬ 
на Стейдж» (1950, Сан-Франціско; 
1973 — гастролі в СРСР)], що бо¬ 
рються за мист. глибоких ідей і 
життєвої правди. В 1957 створено 
Лігу позабродвейських театрів, се¬ 
ред яких виділялися «Ла мама» 
(«Театральний експериментальний 
клуб»), «Театр поетів Джадсон» 
та ін. В цих театрах з’явилися 
п’єси, які гостро критикують амер. 
дійсність,— «Америка, ура!» Ж- К. 
Ван Італлі, «В’єт рок» М. Террі, 
«Вестсайдська історія» Л. Берн- 
стайна та ін. Поряд з п’єсами 
у. Шекспіра ідуть твори І. Тур- 
генєва, М. Гоголя («Подорож Чи- 
чикова» за повістю «Мертві ду¬ 
ші»), О. Арбузова («Мій бідний 
Марат» та «Старомодна комедія»). 
Набувають популярності радикаль¬ 
ні театри — «Ель театро кампезі- 
но» (1965), «Бред енд паппет» 
(1961), «Оупен-тіетр» (1963). В 
70-х рр. відкрилися регіональні 
театри в Техасі, Каліфорнії, Фло¬ 
рі ді, Род-Айленді та ін. штатах. 
У штатах Теннесі, Вісконсін, Ок- 
лахома, Міннесота діють театри 
для дітей. Театр юного глядача 

з Нью-Йорка 1974 гастролював 
в СРСР. Провідні драматурги 
США 50—80-х рр.— А. Міллер, 
Т. Уїльямс, Е. Олбі, Дж. Гелбер, 
Л. Хенсбері, Дж. Болдуїн, Д. 
Рейб; відомі режисери — Дж. 
Папп, Е. Казан, Дж. Бек, Дж. 
Чайкін, П. Шуман, Д. Макбет, 
Е. Шерін, Д. О’Ніл, Дж. Уорд; 
популярні актори — М. Брандо, 
Р. Стайгер, Л. Кобб, Дж. Фонда, 
Дж. Харріс, М. Степплтон, С. 
Пуатьє, Р. Дін, Д. Е. Джонс. 
Поширені в театр, мистецтві США 
аматорські гуртки при робітн. 
орг-ціях різних національностей, 
у т. ч. серед укр. нащадків кол. 
робітників-іммігрантів. Театр, ос¬ 
віту здійснюють спеціальні ф-ти 
ун-тів, приватні драм, студії, зо¬ 
крема, з 1946 за принципами си¬ 
стеми К. С. Станіславського вихо¬ 
вує митців «Акторська студія» в 
Нью-Йорку (керівник Лі Страс¬ 
берг). Виходять театр, журнали. 

І. Г. Посудовська. 
Кіно. Попередником кіно в США 
були «кінетоскопи», винайдені 
Т. А. Едісоном (1893). Кіновироб¬ 
ництво в країні починається 1896, 
з 1908 зосереджується в Голлівуді 
(передмісті Лос-Анджелеса). Най- 
видатніша постать амер. кіно в 
ті роки — реж. Д. У. Гріффіт, 
який у своїх істор. фільмах («По¬ 
ходження людини», 1912; «Нетер¬ 
пимість», 1916, та ін.) заклав ос¬ 
нови кіно як самостійного мистецт¬ 
ва. Цьому сприяла і творчість ре¬ 
жисерів Т. X. Інса, який започат¬ 
кував фільми-вестеркм, та М. 
Сеннетта (знімав кінокомедії), по¬ 
значена високою профес. культу¬ 
рою. Найбільшим майстром кіно¬ 
комедії став Ч. Чаплін, він створив 
зворушливий образ маленької лю¬ 
дини, загубленої в хащах великого 
капіталістичного міста («Волоцю¬ 
га», 1915; «Іммігрант», 1917; «Ма¬ 
люк», 1920). У 20-х рр. кіновироб¬ 
ництво зосередилося в руках кіль¬ 
кох великих голлівудських кіно¬ 
компаній («РКО», «Парамаунт», 
«Коламбія», «Метро-Голдвін-Май- 
єр», «20 століття-Фокс» та ін.), 
які послідовно нав’язували кіно- 
митцям та кіноглядачам худож. 
та світоглядні стандарти т. з. амер. 
способу життя. Основою амер. кі¬ 
но став своєрідний інститут попу¬ 
лярних акторів («кінозірок»), з 
допомогою якого ці стандарти 
впроваджуються у масову свідо¬ 
мість, та відповідна йому система 
кіножанрів (мелодрама, «вестерн», 
пригодницький та псевдоістор. 
фільм, розважальна кінокомедія). 
Найпопулярніші «кінозірки» 20— 
30-х рр.— М. Пікфорд, Д. Фер- 
бенкс, Р. Валентіно, Г. Гарбо, 
Л. Гіги, Б. Кітон, К. Гейбл, Ф. 
Астер, Г. Купер, X. Богарт та ін. 
Беззаперечна оодарованість і сво¬ 
єрідність багатьох з них в умовах 
конвейєрного кіновиробництва час¬ 
то нівелювалися і знецінювалися. 
Серед фільмів, що піднімають со¬ 
ціальні та інтелектуальні пробле¬ 
ми,— «Жадоба» (1923, реж. Е. 
Штрогейм), «Натовп» (1928, реж. 
К. Відор), «Громадянин Кейн» 
(1941, реж. О. Уеллес). Особливе 
місце в довоєн. амер. кіно посідає 
творчість Ч. Чапліна, який «цін¬ 
ності» власницького суспільства 
подає в іронічному, а то й гостро 
сатиричному плані («Золота лихо- 

США 

Р. Сойєр. Діти міста. 
Близько 1952. Приват¬ 
на збірка. Нью-Йорк. 

Д. Френч. Модель 
статуї для пам’ятника 
А. >Лінкольну у Вашін¬ 
гтоні. 

Дж. Девідсон. Портрет 
Альберта Ейнштейна. 
Бронза. 1934. Музей 
американського мисте¬ 
цтва Уїтні. Нью-Йорк. 
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з квітами. 1963. 

Сполучені Штати 
Америки. 
Ч. Уайт, Жнива. 
Літографія. 1965. 

манка>, 1925; ч Вогні великого міс- 
га>, 1931; чНові часи>, 1936; ч Ве¬ 
ликий диктатор >, 1941). Велике 
значення для становлення світо¬ 
вого документального кіно мали 
стрічки Р. Флаерті (чНанук з 
Півночі >, 1922; чМоана південних 
морів>, 1926). Основи мультиплі¬ 
каційного фільму розробив у. 
Дісней, персонажі його мальо¬ 
ваних фільмів стали всесвітньо 
відомими. 
В атмосфері соціальних потрясінь 
30-х рр. у кінопродукції, випуще¬ 
ній у Голлівуді, проявляються ан- 
тикапіталістичні та антифашист, 
настрої, режисери відображають 
дійсність з позицій критичного 
реалізму: чДиліжанс» (1939), 
чГрона гніву» (1940), чТютюнова 
дорога» (1941; усі — реж. Дж. 
Форд), чМістер Діде переїздить 
у місто» (1936, реж. Ф. КапраТ 
чЛисички» (1941, реж. У. Уайлер), 
чПівнічна зоря» (1943, реж. Л. 
Майлетоун). Видатним мистець¬ 
ким явищем став фільм чНайкра¬ 
щі роки нашого життя» (1946, 
реж. у. Уайлер), де розповідаєть¬ 
ся про складність повернення до 
мирного життя. Переважну біль¬ 
шість повоєн. кінопродукції ста¬ 
новлять витвори ^масової культу- 
ри>. Негативні наслідки для амер. 
кіно мали репресії проти ііого 
прогресивних діячів, а також 
конкуренція з боку телебачення. 
Більшість голлівудських фільмів 
50-х рр. належить до розважаль¬ 
них жанрів. Вони позначені висо¬ 
ким професіоналізмом, але позбав¬ 
лені глибокого змісту. В період 
кризи чголлівудської системи» з’я¬ 
вляються т. 3. незалежні режисери 
(працюють поза Голлівудом), які 
прагнуть обновити нац. кіномис¬ 
тецтво за рахунок поглибленої 
сусп. проблематики, її реалістич¬ 
ного висвітлення (С. Креймер, 
С. Люмет, С. Кг/брік, А. Пенн та 
ін.). їхня творчість полемічно за- 
гсютрена, негативно оцінює бурж. 
дійсність, засуджує расизм, жор¬ 
стокість, бездуховність (чТі, які 
не схилили голови», 1958; чПро- 
цес у Нюрнберзі», 1962, обидва — 
реж. С. Креймер; чПогоня», 1966, 
реж. А. Пенн; чМеханічний апель¬ 
син», 1972, реж. С. Кубрік). Ра¬ 
дикальне антибурж. спрямування 
мають твори наступного покоління 
амер. кінорежисерів, які дебюту¬ 
вали в атмосфері сусп. пожвавлен¬ 
ня, стрімкого зростання цих на¬ 
строїв серед амер. інтелігенції (М. 
Ніколс, С. Поллак, П. Богданович, 
Д. Хоппер, Ф. Коппола, М. Скор- 
сезе, Р. Олтман та ін.). Поряд з 
цим, для амер. кіно 70—80-х рр. 
характерне засилля розважальної 
продукції, зокрема таких її нових 
жанрів, як фільми чжахів» і чка 
тастроф», фільми, сповнені низько¬ 
пробної еротики, вкрай брутальних 
сцен. Серед відомих кіноакторів 
США — Б. Ланкастер, С. Тресі, 
М. Брандо, Г. і Д. Фонда, О. Хеп- 
берн, Д. Хофман, Р. Редфорд, 
Д. Ніколсон. У США є розвинута 
система навч. і н.-д. кінозакладів, 
зокрема Амер. академія кіномис¬ 
тецтва (засн. 1927, працює на гро¬ 
мад. засадах), яка щороку при¬ 
суджує премії чОскар» найкращим 
амер. і зарубіжним фільмам. 
Іл. див. на окремому аркуші, с. 
512—513. в. Л. Скуратовський. 

Літ.: Игнатьев Г. М. Северная Амери¬ 
ка. Физическая география. М., 1965; 
Зстолл Р. География Соединенньїх 
Штатов Америки. Пер. с англ. М., 
1977; Народи Америки, т. 1. М., 
1959; Брук С. И. Население мира. 
Зтнодемографический справочник. 
М., 1981; Аптекер Г. История амери- 
канского народа [т. 1—2]. Пер. с 
англ. М., 1961—62; Сивачев Н. В., 
Язьков Е. Ф. Новейшая история США. 
М., 1980; Фостер У. Октябрьская ре- 
волюция и США. Пер. с англ. М., 
1958; Шлепаков А. М. Українська 
трудова еміграція в США і Канаді. 
К., 1960; Соловьева М. Г. Соеди- 
ненние Штати Америки. М., 1974; 
Шлепаков А. Н. США: социальная 
структура общества и его националь- 
ний состав. К., 1976; Хмель И. С. 
Социальние контрасти и проблеми 
США. К., 1976; Хмель И. С. Социаль¬ 
ная структура и социальная политика 
США, Великобритании, ФРГ, Фран- 
ции и Канади. К., 1980; Цаголов Г. Н. 
Миллиарди на оружие. Военно-про- 
мишленньїй комплекс США. М., 1981; 
Антясов М. В. Панамериканизм: иде- 
ология и политика. М., 1981; Куро- 
пятник Г. П. Россия и США. ^о- 
номические, культурньїе и диплома- 
тические связи. 1867 — 1881. М., 1981; 
Грайнер Б., Штайнгаус К. На пуги 
к 3-й мировой войне? Военньїе плани 
США против СССР. Документи. Пер. 
с нем. М., 1982; Внешнезкономическая 
политика США проблеми и противо- 
речия. М., 1982; США: наука и образо- 
вание. М., 1974; Основние тенденции 
развития современной литератури 
США. М., 1973; Денисова Т. Н. 
временний американский роман. К., 
1976; Мендельсон М. О. Роман США 
сегодня. М., 1977; Литература США 
XX века. М., 1978; Проблеми новей- 
шей литератури США. К., 1981; Ов- 
чаренко Н. Ф. Современньїй антими- 
литаристский роман США. К., 1981; 
Гиленсон Б. А. Современние негри- 
тянские писатели США. М., 1981; 
Николюкин А. Н. Литературние свя¬ 
зи России и США. М., 1981; Лите- 
ратурная история Соединенних Шта¬ 
тов Америки, т. 1—3. Пер. с англ. 
М., 1977—79; Писатели США о лите- 
ратуре, т. 1—2. Пер. с англ. М., 
1982; Иконников А. В. Архитек- 
тура США. М., 1979; Современная 
архитектура США. М., 1981; Че- 
годаев А. Д. Искусетво Соединенньїх 
Штатов Америки. 1675—1975. М., 
1976; Колодяжная В., Трутко И. Исто¬ 
рия зарубежного кино, т. 2. М., 1970; 
Теплиц Е. Кино и телевидение в США. 
Пер. с польс. М., 1966. 

СПОЛУЧНА ТКАНЙНА — група 
тканин тваринного організму, що 
мають спільне походження і роз¬ 
виваються з мезенхіми. Вико¬ 
нує в організмі трофічну, захис¬ 
ну, пластичну та механічну функ¬ 
ції; характеризується сильним роз¬ 
витком міжклітинної речовини. 
Розрізняють власне С. т., хря¬ 
щову та кісткову. Власне С. т. 
має переважно трофічну, захисну 
і пластичну функції. Поділяється 
на щільну і пухку. Пухка С. т. 
сполучає шкіру з м’язами, запов¬ 
нює проміжки між органами, утво¬ 
рює сполучнотканинний шар сли¬ 
зових і серозних оболонок, зна¬ 
ходиться в товщі органів. В її 
клітинному складі виділяють фі¬ 
бробласти, гістіоцити, макрофа¬ 
ги, тучні клітини — лаброцити, 
плазматичні — плазмацити (мають 
значення в імунологічних реакці¬ 
ях), жирові — ліпоцити, ретику¬ 
лярні клітини, скоротливі — пери- 
цити, хроматофори, ендотеліаль- 
ні клітини. Міжклітинна речови¬ 
на складається з аморфної речови¬ 
ни, колагенових волокон, еластич¬ 
них волокон і ретикулярних. Щіль¬ 
на С. т. поділяється на оформлену 

і неоформлену. Неоформлена ство¬ 
рює основу шкіри або її сітчастий 
шар; в ній переважають волокнисті 
структури над вільними клітина¬ 
ми (з клітин є лише фібробласти 
і фіброцити). Характерною озна¬ 
кою щільної оформленої С. т. є 
упорядковане розташування волок¬ 
нистих структур; в одних органах 
вони переплітаються (білкова обо¬ 
лонка ока, шкіри, фасції), в ін. 
розміщуються паралельно (зв’яз¬ 
ки, сухожилки). З щільної оформ¬ 
леної С. т. формуються також ела¬ 
стична тканина, з якої утворені 
стінки судин, бронхів, та ін. струк¬ 
тури. Хрящова С. т. виконує 
механічну функцію; ск;идається 
з клітин — хонді^ластів і хондро- 
цитів та міжклітинної речовини, 
що представлена основною речови¬ 
ною, колагеновими або еластични¬ 
ми волокнами (див. Хрящ). З 
кісткової тканини скла¬ 
дається скелет хребетних тварин 
і людини. Серед клітин кісткової 
тканини розрізняють остеоблас¬ 
ти, остеоцити, остеокласти; між¬ 
клітинна речовина побудована з 
колагенових волокон і містить ба¬ 
гато мінеральних солей (див. 
Кістка). О. п. Коваль. 
СПОЛУЧНИМ ЗАКбН — те саме, 
що й закон асоціативності. 
СПОЛУЧНИК — службове слово, 
яке зв’язує синтаксичні одиниці — 
члени речення або частини склад¬ 
ного речення, вказуючи на суряд¬ 
ний зв*язок чи підрядний зв’язок 
між ними. За синтаксичною функ¬ 
цією розрізняють сурядні й під¬ 
рядні С. Сурядні С. за значенням 
поділяють на єднальні (і, та, не 
тільки... а й), протиставні (але, од¬ 
нак) і розділові (чи, то...то, або... 
або). Серед підрядних С. розріз¬ 
няють причинові (бо, тому що), ча¬ 
сові (як тільки, після того як), 
умовні (якщо, коли б), мети (щоб, 
аби), допустові (хоч, незважаючи 
на те що), порівняльні (неначе, 
ніби) та ін. За будовою С. бувають 
прості (а, і, чи), складені (в міру 
того як) і парні (не лише... а й). 
Від С., які не виступають членами 
речення, слід відрізняти сполучні 
(відносні) слова (хто, який, ку¬ 
ди, як та ін.), що зв’язують у 
складнопідрядному реченні під¬ 
рядне речення з головним і водно¬ 
час виступають членами речення 
(-«Хто меч підніме, від меча заги¬ 
не», Леся Українка). 

А. П. Кока. 
^СПОМАГАТЕЛІ» — заможні ви¬ 
борні козаки на Лівобережній 
Україні у 18 ст., які замість осо¬ 
бистого відбування військ, повин¬ 
ності посилали до козацького вій¬ 
ська найманців — козаків-бідня- 
ків, споряджаючи їх за власний 
рахунок. -«С.» називали також ко¬ 
заків, які за віком або станом 
здоров’я були неспроможні слу¬ 
жити у війську. Вони звільнялися 
від військ, повинності, але зобо¬ 
в’язані були оплачувати частину 
видатків для спорядження коза¬ 
ків, узятих на військ, службу. 
Поширення такої системи зміцню¬ 
вало привілейоване становище за¬ 
можної козац. верхівки і перекла¬ 
дало тягар військ, служби на рядо¬ 
ве козацтву) і козац. бідноту. 
СПОНДбЙ (грец. аяоубєїо^) — 
в античному віршуванні стопа з 
двох довгих складів (схема-); 
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у силабо-тонічному віршуванні С. 
умовно називається такий ритміч¬ 
ний ряд у ямбі (але не в дактилі), 
коли поруч стоять два або більше 
наголошені склади: <Ваш серп, 
ваш меч, ваш спів, ваш гнів> 
(М. Рильський). 
спондилГт (від грец. аябVбо- 
Ход — хребець) — хронічне запаль¬ 
не захворювання, що характеризу¬ 
ється первинним руйнуванням 
хребців з дальшою деформацією 
хребта. Найчастіше С. спричиню¬ 
ється т>^беркульозною інфекцією, 
значно рідше виникає при сифілісі, 
актиномікозі, остеомієліті та ін. 
захворюваннях. Травматичний С. 
(синдром Кюммеля — Вернея) мо¬ 
же виникнути внаслідок травми 
поперекового відділу хребта, яка 
була перенесена раніше. Харак¬ 
терними ознаками С. є кутове 
{горб) або бокове {сколіоз) викрив¬ 
лення хребта. С. супроводиться 
стійкими болями, в’ялістю, не¬ 
здужанням, підвищенням т-ри ті¬ 
ла, схудненням, у розпал хвороби 
може виникнути порушення функ¬ 
ції спинного мозку з утворенням 
гнійного абсцесу (нариву). При 
упиханні процесу на фоні заг. 
доброго стану вогнища ««дрімаю¬ 
чої» інфекції можуть викликати 
рецидиви хвороби. Діагноз С. 
встановлюють на основі клінічно¬ 
го, лабораторного і рентгенологіч¬ 
ного досліджень. Лікування: 
комплексне — цілеспрямована 
антибактеріальна терапія, ортопе¬ 
дичні методи (гіпсове ліжко, кор¬ 
сет та ін. методи фіксації хребта), 
санаторно-курортна терапія, іно¬ 
ді — хірургічне (остеопластична 
фіксація тощо). 

К. С. Терновий. 
спондильбз (від грец. аябV- 
боХо^ — хребец^ — хронічне за¬ 
хворювання хреота, що характе¬ 
ризується деформацією хребців 
за рахунок розростання кісткової 
тканини на їх поверхні у вигляді 
виступів і колючок. С. сприяють 
інфекція, вікові порущення об¬ 
міну речовин, гостра травма або 
тривала мікротравматизація хреб¬ 
та (напр., у водіїв, льотчиків то¬ 
що). В початковій стадії виникає 
відчуття незручності і болю в ді¬ 
лянці хребта, в пізній — болі на¬ 
бувають постійного характеру, мо¬ 
же з’явитися викривлення хребта 
і обмеження його рухливості. Л і - 
кування: медикаментозне, фі¬ 
зіотерапевтичне, санаторно-курорт¬ 
не. При тривалих болях — рентге¬ 
нівське опромінювання, лазерна 
терапія. Див. також Спондиліт. 

- ^ К. С. Терновий. 
СПОНТАННИИ (від лат. зроп- 
Іапеиз — довільний) — виклика¬ 
ний не зовнішніми факторами, а 
внутрішніми причинами чи спону¬ 
ками. Термін ««спонтанний» засто¬ 
совують в медицині для поз¬ 
начення як захворювань і синдро¬ 
мів (напр., С. пневмоторакс), 
так і змін в їхньому перебігу, при¬ 
чина яких невідома (напр., С. 
ремісія гострого лейкозу)', в г е - 
нетиці (напр., С. мутації — 
зміни, викликані в організмі під 
дією природних факторів); у ф і - 
зиці (напр., С. випромінюван¬ 
ня — самодовільне випускання 
збудженим атомом чи ін. кванто¬ 
вою системою електромагнітних 
випромінювань) тощо. 

СПОНТАННІСТЬ — характери¬ 
стика процесів, що виникають не 
під впливом зовнішних дій і при¬ 
чин, а внаслідок власного самору¬ 
ху, довільно; самодіяльність, здат¬ 
ність до активних дій, зумовлена 
внутр. спонуками. В історії філо- 
софі'і поняття <спонтанність» роз¬ 
робляли у зв’язку з дослідженням 
проблем необхідності і випадко¬ 
вості, можливості і дійсності, 
імовірності, свободи волі античні 
атомісти, пізніще його пов’язували 
з саморухом (Б. Спінова), пізнан¬ 
ням (Г. В. Лейбніц, Г. В. Ф. Те- 
гель). Діалектичний матеріалізм 
розглядає С. як специфічну влас¬ 
тивість матерії, як її саморух, 
внутр. причину, притаманну ма¬ 
теріальній дійсності. Якщо ідеа¬ 
лізм вбачає С. тільки в діяльності 
свідомості, то матеріалізм наголо¬ 
шуй на тому, що принцип саморуху 
є принципом саморуху матерії. 
З точки зору матеріалістичної діа¬ 
лектики В. І. Ленін зазначав, що 
< умова пізнання всіх процесів 
світу в їх ,,с а м о р у с і“, в їх 
спонтанейному розвитку, в їх жи¬ 
вому житті, є пізнання їх, як єднос¬ 
ті протилежностей» (Повне зібр. 
тв., т. 29, с. 299). Визнання С. 
руху і розвитку не виключає не¬ 
обхідності зважати на зови, впли¬ 
ви на об’єкт, що розвивається, на 
його взаємозв’язки з усім об’єк¬ 
тивним світом. В соціології термін 
С. вживається для позначення сти¬ 
хійного характеру того чи ін. су¬ 
спільного руху, сусп. явищ. 
СПОРАДИ південні, Додека- 
нес — група островів у пд.-сх. 
частині Егейського м., територія 
Греції. Площа 3,5 тис. км^. Нас. 
понад 165 тис. чол. Найбільші 
острови: Родос, Самос, Ікарія, 
Кос. Поверхня гориста (вис. до 
1436 м, о. Самос). Поширені ліси 
з дуба, сосни, кипариса; зарості 
маквісу, фригани. Плантації цит¬ 
русових, виноградники. Рибальст¬ 
во, добування губки. 
СПОРАДИ ПІВНГЧНІ — група 
островів у зх. частині Егейського 
м., територія Греції. Площа бл. 
540 км^. Нас. понад 15 тис. чол. 
Об’єднує 77 островів, найбіль¬ 
ший — Скірос. Поверхня гориста 
(до 793 м). Зарості маквісу і 
фригани. Плантації винограду. Ри¬ 
бальство, добування губки. 
СПОРАДЙЧНИЙ (від грец. ояо- 
рабінбс — розсіяний, окремий) — 
поодинокий, частковий, такий, що 
виникає час від часу. 
СПОРАНГІЙ (від спори і грец. 
б.уугіо\ — посудина, вмістище) — 
одноклітинний (у багатьох нижчих 
рослин) або багатоклітинний (у 
вищих рослин) орган, в якому ут¬ 
ворюються спори. Назва С. по¬ 
ходить від назви самих спор 
(напр., зооспорангій), їх кількості 
(напр., тетраспорангій, моноспо- 
рангій) тощо. Деякі одноклітинні 
зелені водорості перетворюються 
на С. у ряду грибів С. самі пере¬ 
творюються на поодинокі спори — 
конідії. У мохоподібних С. пред¬ 
ставлений коробочкою спорогонія. 
С. папоротеподібних і насінних 
рослин розвиваються на спорофі¬ 
лах або в їх пазухах; С. папороте¬ 
подібних іноді розміщуються гру¬ 
пами (т. 3. соруси). Різноспорові 
папоротеподібні і насінні рослини 
утворюють мікро- і мегаспорангії. 

в яких розвиваються відповідно 
мікроспори і мегаспори, Мегаспо- 
рангій у насінних рослин звичайно 
наз. ну'целусом, мікроспорангій 
у покритонасінних — гніздом пи¬ 
ляка. 
СПдРИ (від грец. опора — сіяння, 
посів, сім’я) — 1) Мікроскопічні 
одно-, рідще дво- або багатоклітин¬ 
ні зачатки рослинних організмів, 
які служать для розмноження і 
поширення рослин, а також збере¬ 
ження виду в несприятливих умо¬ 
вах. С. здебільшого округлої, 
овальної, зрідка циліндричної, 
нитковидної, зірчастої форми. 
Ознаки зовн. будови С. використо¬ 
вуються в систематиці нижчих 
рослин. С. бувають рухливі (зоо¬ 
спори) та нерухливі (апланоспори). 
За способом утворення розрізняють 
спорангіоспори, що виникають у 
спорангіях, аскоспори — в асках, 
базидіоспори — на базидіях, а та¬ 
кож конідії. С. утворюються зде¬ 
більшого нестатевим шляхом (див. 
Спорогенез), проте утворенню дея¬ 
ких С. (напр., карпоспор у черво¬ 
них водоростей, оазидіоспор і ас- 
коспор у грибів тощо) передує 
статевий процес. У водоростей і 
грибів С. (зигоспорами) іноді наз. 
зиготи. У різноспорових папоро¬ 
теподібних і насінних рослин роз¬ 
різняють мікроспори, з яких роз¬ 
вивається чоловічий гаметофіт, і 
мегаспори, що дають початок жі¬ 
ночому гаметофіту. 2) У спорови¬ 
ків (крім гемоспоридій) — стадія 
розвитку, на якій зародок оточе¬ 
ний щільною оболонкою; С. слу¬ 
жать для поширення та переживан¬ 
ня в несприятливих зовн. умовах. 
3) Округлі або овальні утвори, що 
формуються всередині бактері¬ 
альної клітини звичайно за не¬ 
сприятливих умов зовн. середо¬ 
вища і яким властивий стан спокою. 
За відповідних умов С. про¬ 
ростають у вегетативну клітин)^. 
Аеробні або анаеробні бактерії 
(див. Аероби, Анаероби), що ут¬ 
ворюють С., наз. бацилами. Зовн. 
будову С. використовують у си¬ 
стематиці бактерій. 
СПОРЙШ — назва рослини роду 
Роїуйопит, секції Ауісиїагіа, ро¬ 
дини гречкових. Здебільшого од¬ 
норічні трави, іноді напівкущі з 
прямостоячими або лежачими об- 
лисненими стеблами. Листки дріб¬ 
ні, переважно еліптичні або еліп¬ 
тично-ланцетні, видовжені. Квіт¬ 
ки зібрані в дрібні пазушні суц¬ 
віття. Плід — горішок. На Украї¬ 
ні відомо 12 видів, ростуть на 
пісках, відслоненнях, солонцюва¬ 
тих місцях тощо. Деякі С. — пе¬ 
реважно рудеральні бур’яни. Най- 
пошир. С. звичайний (Р. 
ауісиїаге). Пелюстки по краях білі 
чи рожеві. Насіння чорне або каш¬ 
танове, зморшкувате. Засмічує 
польові та городні культури, роз¬ 
ростається по стерні і узбіччях до¬ 
ріг. С. звичайний і С. Р о б е р - 
т а (К. гоЬегІі) використовують як 
лікарські рослини. 
спорГдненість до елект¬ 
рона, електронна спорідненість— 
здатність т. 3. акцепторних атомів, 
молекул чи комплексів приєдну¬ 
вати додатковий електрон і пере¬ 
творюватись на від’ємні іони. Мі¬ 
рою цієї здатності є енергія елект¬ 
ронної спорідненості (Есп)» яка 
визначається енергією, що витрача- 

СПОРІДНЕНІСТЬ 
ДО ЕЛЕКТРОНА 

Спори: 
1 — ботридію; 
2 — плауна; 
3 — хвоща; 
4 — лінійної іржі 
злаків 
{а — базидіоспори; 6 — 
телейтоспора; в — уре- 
доспора). 

Спориш звичайний: 
/ — загальний вигляд 
рослини; 
2 — квітка; 
3 — плід. 

Типові значення енер¬ 
гії спорідненості до 
електрона для 

деяких атомів 

Атом ^сп , еВ 

н 0,75 
с 1,25 

о 1,46 
5 2,1 
Р 3,37 

СІ 3,65 
Вг 3,35 

І 3,08 
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ється при переході незбудженого 
атома або молекули з нейтрального 
у від'ємно заряджений іонізований 
стан (табл.)* Властивість приєдну¬ 
вати додатковий електрон зумовле¬ 
на наявністю незаповненої зовн. 
оболонки електронів (див. Атом) у 
атомів водню, атомів 1-ї групи пе¬ 
ріодичної системи елементів Д. /. 
Менделєєва та деяких атомів З— 
7-ї груп з неповною кількістю р- 
електронів тощо. Знаходять Есп,за 
довжиною хвилі світла X, що від¬ 
повідає струмам фотоелектрон¬ 
ної емісії /ф електрона у вакуум, 
використовуючи співвідношення 
/ф = (^V — Есп)”. де /г — Планка 
стала, V = с/Х, с — гивидкість 
світла у вакуумі, п — константа. 

В. Г. Литовченко. 

спорГдненість мов — одне 
з осн. ПОНЯТЬ порівняльно-історич¬ 
ного мовознавства, яке базується 
на встановленні спільного похо¬ 
дження мов від однієї прамови. 
Споріднені мови виникають внаслі¬ 
док дивергентного розвитку (див. 
Дивергенція) окремих тер. різно¬ 
видів — діалектів первісно єдиної 
мови (напр., сучасні слов'ян, мови 
виникли з єдиної праслов'ян. мо¬ 
ви). Ступені С. м. різні. Так, у 
межах індоєвроп. сім’ї об’єднано 
далеко споріднені між собою вірм., 
грец., англ., італійську, перську 
та ін. мови. А, напр., східносло- 
в’ян. мови — рос., укр. та біло¬ 
руська— є близько спорідненими й 
становлять сх. підгрупу слов’ян, 
групи мов індоєвроп. сім’ї. Спорід¬ 
нені мови — варіанти в часі й 
просторі якоїсь первісної мови. 
Ця мова може бути документаль¬ 
но засвідченою (напр., лат. мова, 
варіантами якої є романські мови) 
або лише реконструйованою на 
основі порівняльно-істор. вивчен¬ 
ня мов, відомих із документів 
(напр., праслов’ян. мова — предок 
сучасних слов’ян, мов). Див. та¬ 
кож Генеалогічна класифікація 
мов. Сім*я мов. А.. О. Білецький. 
СПОРОВИКЙ (Зрогогоа) — клас 
тварин типу найпростіших', об’єд¬ 
нує виключно паразитичні форми. 
Багато з них спричиняють тяжкі 
захворювання людини {малярія, 
токсоплазмоз) та свійських тва¬ 
рин {піроплазмідози, кокцидіози, 
саркоспоридіози). Розмноження С. 
(крім гемоспоридій, які не вихо¬ 
дять в зовнішнє середовище) зв'я¬ 
зане з утворенням спор, що роз¬ 
виваються в зовн. середовищі. 
Жтєвий цикл характеризується 
зміною нестатевого розмноження 
{шизогонія), статевого процесу (га- 
метогонія) і спорогонії, в резуль¬ 
таті якої з зиготи утворюються 
спори, а в них — спорозоїти. Ос¬ 
танні заражають нові особини 
хазяїв. Деякі С. (більшість гре- 
гарин) розмножуються тільки ста¬ 
тевим способом. Розвиток С. від¬ 
бувається за допомогою одного 
(напр., у кокцидій) або двох хазя¬ 
їв (гемоспоридії). Відомо понад 
2000 видів, які поділяються на два 
підкласи: грегарини і кокцидіє- 
подібні (СоссібіотогрЬа), що вклю¬ 
чають 2 ряди: кокцидії і гемоспори¬ 
дії. Як додаток до С. розгляда¬ 
ють ряд піроплазмід. Підкласи С. 
часто відносять до рангу класів. 
Літ.: Жизнь животньїх, т. 1. М., 
1968; Догель В. А. Зоология беспозво- 
ночньїх. М., 1981. О. П. Маркевич. 

СПбРОВІ РОСЛЙНИ — значна 
частина вищих рослин — Согто- 
рЬуІа, які розмножуються спора¬ 
ми (мохоподібні та папоротеподіб¬ 
ні). С. р. протиставляють насін¬ 
ним рослинам, які розмножуються 
і розповсюджуються насінням, 
проте пилкові зерна і зародкові 
мішки вищих рослин гомологічні 
мікроспорам і мегаспорам. До 
С. р. іноді відносять і нижчі рос¬ 
лини (водорості, бактерії, гриби, 
лишайники), тобто всі рослини, 
яким властиве утворення спор. 
СПбРОВО-ПИЛКОВИЙ АНА¬ 
ЛІЗ — ботанічний метод дослід¬ 
ження, що дає змогу визначати так¬ 
сономічну (див. Таксони) належ¬ 
ність рослин за морфологічними 
особливостями їхніх спор і пилко¬ 
вих зерен. Зовн. оболонки пилко¬ 
вих зерен і спор містять воскопо- 
дібні речовини, внаслідок чого доб¬ 
ре зберігаються у геол. відкладах, 
майже не руйнуючись навіть при 
скам*янінні. С.-п. а. широко вико¬ 
ристовують в палінології, геології, 
геоморфології, палеогеографії, де 
об'єктом дослідження є проби оса¬ 
дочних порід, торфу, сапропелю 
тощо, з яких в результаті спец, 
обробки виділюють пилок і спори. 
Подальше визначення їх прово¬ 
дять під мікроскопом. За даними 
С.-п. а. визначають флору і рос¬ 
линність минулих геол. епох, 
геол. вік порід, палеогеогр. умови 
їх утворення, с.-п. а. має велике 
значення в систематиці рослин. 
С.-п. а. застосовують також в ар¬ 
хеології, для з'ясування похо¬ 
дження деяких алергічних хвороб, 
рослинного походження меду ТО¬ 

ЩО- О. 3. Ісагулова. 
СПОРОГЕНЕЗ (від спори і грец. 
VЄVєа^^ — походження) — процес 
утворення спор. С., що відбува¬ 
ється шляхом поділу клітин в ор¬ 
ганах нестатевого розмноження — 
спорангіях, характерний для ниж¬ 
чих рослин (напр., для одноклі¬ 
тинних водоростей — хлорели, 
хлорокока тощо). С. може відбу¬ 
ватися також у звичайній клітині, 
напр. у деяких бактерій, дріжд¬ 
жів. У виьцих рослин розрізняють 
мікро спорогенез (утво¬ 
рення мікроспор) і м е г а с по- 
р о г е н е з (утворення мегаспор), 
які проходять в результаті двох 
послідовних ПОДІЛІВ мейозу, при 
цьому з материнських клітин — 
мікро- та мегаспороцитів утворю¬ 
ються відповідно 4 мікроспори 
або 4 мегаспори. Кожна з цих спор 
має гаплоїдний (див. Гаплоїд) 
набір хромосом та зменшену вдвоє 
порівняно з соматичною кліти¬ 
ною кількість ДНК (див. Дезок¬ 
сирибонуклеїнова кислота). З чо¬ 
тирьох мегаспор в більшості випад¬ 
ків далі розвивається тільки одна, 
яка формує жіночий гаметофіт. 
Всі чотири мікроспори розвивають¬ 
ся в чоловічий гаметофіт. 

В. П. Банникова. 
СПОРОФІЛ (від спори і грец. 
ф13XX0V — листок), споролисток — 
видозмінений листок у вищих спо¬ 
рових рослин, на якому або в па¬ 
зусі якого розвиваються спорангії. 
В різноспорових рослин розрізня¬ 
ють мікроспорофіли, на яких роз¬ 
виваються мікроспорангії, і мега- 
спорофіли, на яких розвиваються 
мегаспорангії. У покритонасінних 
рослин гомологами мікроспорофі- 

лів є тичинки, а мегаспорофілів — 
плодолистки. 
СПОРОФГТ (від спори і грец. фИ- 

x6V — рослина) — нестатеве поко¬ 
ління рослин, яким властиве чер¬ 
гування поколінь. У циклі розвит¬ 
ку цих рослин С. чергується із 
статевим поколінням — гамето¬ 
фітом. С. є диплофазою в роз¬ 
витку рослин, розвивається із 
зиготи. С. домінує у судинних 
рослин (сама рослина є споро¬ 
фітом). 
СПОРТ (англ. 5рогІ; першоджере¬ 
ло: старофранц. сіізрогіег — від¬ 
носити) — складова частина фі¬ 
зичної культури', один із засобів 
і методів фізичного виховання, 
що спрямоване на всебічний 
гармонійний розвиток людини, 
зміцнення її здоров'я. Мета С.— 
поряд із зміцненням здоров’я і 
заг. фіз. розвитком людини до¬ 
сягнення високих результатів і 
перемог у спорт, змаганнях. Пер¬ 
ші відомі спорт, змагання відбу¬ 
лися у Стародавній Греції 1580 
до н. е. Швидкого розвитку С. 
набув в 2-й пол. 19 ст., особли¬ 
во після створення 1894 Міжна¬ 
родного олімпійського комітету 
і проведення 1896 перших су час. 
Олімпійських ігор. Необхідною 
умовою розвитку С. є створення 
системи удосконалення підготовки 
{тренування) тих, хто займається 
С. Існують З осн. взаємопов'яза¬ 
ні організаційні форми С.: масо¬ 
вий самодіяльний С., С. як уч¬ 
бовий предмет та С. найвищих до¬ 
сягнень. Масовий С.— умова 
фіз. удосконалення людини; від¬ 
носно лімітується віком, станом 
здоров’я, рівнем фіз. розвитку 
людей. С. як учбовий предмет 
входить до програми всіх типів 
учбових закладів і військово-фі¬ 
зичної підготовки в Збройних Си¬ 
лах. С. найвищих досяг¬ 
нень дає змогу добитися макс. 
спорт, результатів (рекордів), слу¬ 
жить зразком фіз. можливостей 
людини, сприяє впровадженню в 
масову практику високоефектив¬ 
них засобів і методів фіз. підго¬ 
товки. В СРСР культивується бл. 
50 видів спорту, з них ЗО входять 
до програми Олімпійських ігор. 
Виділяють 2 осн. групи видів С.— 
національні та міжнародні. Націо¬ 
нальні виникли і розвинулися у 
своєрідних умовах життя кожного 
народу, його трудової діяльності 
та відпочинку. Міжнар. види С. 
являють собою узагальнені систе¬ 
ми змагань, в певних замовах з від¬ 
повідною регламентацією, що ос¬ 
нована на використанні правил, які 
уніфікують взаємодію учасників 
змагань, порядок фіксації та оцін¬ 
ки досягнень. С. в СРСР є загаль¬ 
нодержавною справою і разом з 
фізичною культурою охоплює 
всі верстви та вікові групи насе¬ 
лення. Єдиш Всесоюзна спортив¬ 
на класифікація забезпечує упо¬ 
рядкованість вимог до підготовки 
спортсменів, в процесі розвитку 
С. набув загальнокультурного, 
політичного, естетичного значення. 
С. сприяє розширенню дружніх 
міжнар. зв’язків, взаєморозумін¬ 
ню та дружбі між народами. З се¬ 
редини 19 ст. в ряді капіталістич¬ 
них країн розвивається професій¬ 
ний С.— форма видовищної ін¬ 
дустрії, бізнесу, джерело прибут- 
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□ 

!!□ 

^ Зернок й технічні культури 
* Птахівництво, горохництво й садівництво 
^ Озина пшениця й фуражні культури 
® Картопля та овочі 
II М'ясне тваринництво і виробництво кукурудзи 
) Виробництво сої; відгодівля м'ясної рогатої худоби і свиней. 
- птахівництво 
‘ Соя. овес 
3 Виробництво сої; свинарство і м'ясо-молочие тваринництво 
4 Виробництво пшениці, пасовищне тваринництво і відгодівля м'ясної 

худоби 
^ Виробництво сої та озимої пшениці; свинарство 
6 Виробництво пшениці й сорго; птахівництво І молочне тваринництво 
7 Відгодівля великої рогатої худоби, молочне тваринництво; виробниц¬ 

тво озимої пшениці 

III Виробництво пшениці та м'ясне тваринництво 
І Виробництво ярової пшениці I тваринництво 
^ Виробництво ярової пшениці. ОЛІЙНОГО льону й вівса, тваринництво 
^ Виробництво озимої пшениці І тваринництво 
^ Виробництво озимої пшениці й сорго; пасовищне м'ясне тваринництво 
^ Виробництво ярової та озимої пшениць, тваринництво 

І'^ Бавовництво 
І Найбільш спеціалізовані райони 
^ Менш спеціалізовані райони 

Бавовник у поєднанні з іншими культурами 
^ Арахіс, тютюн 
^ М'ясо-молочие тваринництво 
^ Пасовищне тваринництво 
^ Рис цукрова тростина 

Виробництво пшениці й сорго; пасовищне тваринництво 

V Садівництво й овочівництво 
1 Садівництво й виноградарство 
^ Цитрусові культури та ранні овочі 
^ Садівництво й ОВОЧІВНИЦТВО 
^ Овочівництво; птахівництво й молочне тваринництво 
5 Овочівництво (ранні овочі) 

ЦШЦІ VI Тютюн та інші спеціальні культури 
І Найбільш спеціалізовані райони 
^ Тютюнництво I м'ясо-молочие тваринництво 
З Тютюнництво, виробництво кукурудзи I пшениці; 

м'ясо-молочне тваринництво 
^ Рисівництво та бавовництво; пасовищне тваринництво 
5 Цукрова тростина 
6 Картопля 

Арахіс 

:' 'І Слабовиражена спеціалізація 
■ ■ " ' М'ясне тваринництво й виробництво зернових культур 

^ М'ясо-молочие тваринництво і птахівництво 
З М'ясне тваринництво й тютюнництво 

[1=1 

!=□ 
{=□ 

С=) 

М'ясо-молочие тваринництво 
5 Овочівництво й тютюнництво; м'ясне тваринництво 

VIII Значні осередки поливного землеробства 
1 Бавовник 
2 Виробництво цукрових буряків І картоплі, травосіяння; відгодівля худоби 

IX Пасовищне м'ясне тваринництво з осередками землеробства на зрошува¬ 
них землях 

Сезоииі иевідгінні пасовища 
Пасовища з цілорічним випасанням худоби 
Літні гірські відгінні пасовища 

Зимові відгінні пасовища 

X Маловикористовувані гірські, лісові, заболочені території з переважанням 
дрібних споживчих ферм 
Тваринництво; садівництво й тютюнництво 
Бавовництво й овочівництво; тваринництво 
Бавовництво й овочівництво, лісові промисли 
Молочне тваринництво, виробництво картоплі; лісові промисли 

А Невикористовувані території 

МАСШТАБ І 22 000 000 
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М'ясо-молочис скотарство; зернове господарство, льонарство, виробництво картоплі 

0 крейди 

□ 
М ясо-иолоние скотарство; зернове господарство, буряківництво, льонарство 
виробництво конопель І картоплі □ 

□ М'ясо-молочне скотарство, свинарство, буряківництво і зернове господарство 

V Райони поширення махорки 
ШКАДА висот у МЕТРАХ 

иАсштАві ггмооо 
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ків 1 експлуатації спортсменів. 
Див. також статті: Спортивні ігри, 
про окремі види спорту (Лвтоліо- 
більний спорт. Водно-моторний 
спорт, Важка атлетика. Легка 
атлетика. Гімнастика, Весловий 
спорт. Гірськолижний спорт,Ков¬ 
занярський спорт, Мотоциклет¬ 
ний спорт. Плавання спортивне, 
Стрілецький спорт та ін.), про 
спорт, організації {Міжнародні 
спортивні об'єднання, Добровільні 
спортивні товариства, Клуб спор¬ 
тивний'). Іл. див. на окремому 
аркуші, с. 272—273. 
Літ.: Советская система физического 
воспитания. М., 1975; Теория и мето¬ 
дика физического воспитания, т. 1. 
М., 1976. Ю. М. Теппер. 

«СПОРТЙВНА ГАЗЄТА» — орган 
Комітету по фізичній культурі та 
спорту при Раді Міністрів УРСР 
та Укр. Респ. Ради профспілок. 
Заснована І.ІУ 1934. В 1934—64 
виходила під назвою <Радянський 
спорт» (1940—49 — не виходила). 
Видається тричі на тиждень. 
спортйвнА Гімнастика — 
вид спорту, ЩО включає змагання 
жінок і чоловіків з гімнастичних 
вправ на спец, гімнастичних при¬ 
ладах та вільні вправи. С. г. потр^ 
бує значної фіз. сили, спритності, 
сміливості, точності координації 
рухів. Гімнастичні вправи входи¬ 
ли у систему фіз. виховання ще 
в Старод. Греції. З кінця 18 — поч. 
19 ст. різні вправи на гімнастич¬ 
них приладах почали використову¬ 
вати у західноєвроп. та рос. си¬ 
стемах фіз. виховання. Змагання 
з різних гімнастичних вправ в 
ряді країн Зх. Європи стали про¬ 
водити в 2-й пол. 19 ст. (в Росії — 
з 1885; Москва). В 1881 створено 
Міжнар. федерацію гімнастики 
(ФІЖ; на 1.1 1982 в її складі бу¬ 
ло 79 нац. федерацій), до складу 
якої 1949 увійшла Федерація С. г. 
СРСР (засн. на поч. 30-х рр. як 
всесоюзна секція). З 1896 С. г. 
включено до програми Олімпійсь¬ 
ких ігор (для ЖІНОК з 1928). З 
1903 проводяться чемпіонати сві¬ 
ту (для ЖІНОК з 1934). Перший чем¬ 
піонат СРСР з С. г. відбувся 1928. 
З 1937 рад. гімнасти беруть участь 
у міжнар. змаганнях; з 1952 — в 
Олімпійських іграх; з 1954 — в 
чемпіонатах світу і з 1955 — Євро¬ 
пи (жінки з 1957). Сучас. програ¬ 
ма С. г. (затверджена Міжнарод¬ 
ним олімпійським комітетом 1973) 
включає особисту і командну пер¬ 
шість серед чоловіків (вільні впра¬ 
ви, вправи на коні, кільцях, 
опорний стрибок), вправи на па¬ 
ралельних брусах та перекладині) 
та жінок (опорний стрибок, впра¬ 
ви на колоді, різновисоких бру¬ 
сах, вільні вправи). 
В кожній вправі виконуються 
обов’язкова (визначається ФІЖ) 
та довільна (складається спортсме¬ 
нами з врахуванням офіційних 
вимог) композиції. Виконання 
вправ оцінюється за десятибаль¬ 
ною системою. Команда рад. гім¬ 
насток — 8-разовий чемпіон Олім¬ 
пійських ігор (1952—80) і 7-ра- 
зовий чемпіон світу (1954, 1958, 
1962, 1970, 1974, 1978, 1981). Ко¬ 
манда чоловіків перемагала на 
Олімпійських іграх 1952, 1956, 
1980 і чемпіонатах світу 1954, 
1958, 1979, 1981. Чемпіонами Олім¬ 
пійських ігор були рад. гімнасти: 

К. Калинчук (1952), Г. Шагінян 
(1952), А. Азарян (1956, 1960), В. 
Муратов (1952, 1956), Л. Петрик 
(1968), М. Вороній (1968), Н. Ку- 
чинська (1968), Л. Турищева 
(1968, 1972, 1976), В. Клименко 
(1972), М. Андріанов (1972, 1976, 
1980), О. Корбут (1972, 1976), 
Н. Кім (1976, 1980), О. Дитятін 
(1980), О. Давидова (1980) та ін., 
в т. ч. укр.— Н. Бочарова (1952), 
М. Гороховська, В. Чукарін, Б. 
Шахлін, Л. Латиніна, М. Ніко- 
лаева, П. Астахова, Ю* Титов, 
Б. Макуц (1980), С. Захарова 
(1980). в. М. Болван. 

СПОРТЙВНА МЕДИЦЙНА — 
галузь медицини, що вивчає вплив 
на організм людини засобів фізич¬ 
ної культури і спорту; розробляє 
та обгрунтовує раціональну ме¬ 
тодику фіз. вправ і спорт, трену¬ 
вання з метою всебічного гармо¬ 
нійного розвитку, зміцнення здо¬ 
ров’я і підвищення працездатності 
людини. С. м. займається також 
діагностикою, лікуванням і про¬ 
філактикою захворювань та уш¬ 
коджень, пов’язаних з нераціо¬ 
нальними заняттями фізичною 
культурою і спортом; вивчає 
проблеми спортивної реабілі¬ 
тації, травматології, анти допінго¬ 
вого (див. Допінги) контролю то¬ 
що. С. м. сформувалась на поч. 
20 ст. В 1928 створено Міжнар. 
федерацію С. м. (ФІМС). В СРСР 
розвиток С. м. почався з лікарсь¬ 
кого контролю у фізичній куль¬ 
турі. Сучас. С. м. користується 
методами і досягненнями медико- 
біол. наук. Вивчаючи функціо¬ 
нальні можливості організму і 
вдосконалюючи методи тренуван¬ 
ня, С. м. забезпечує підвищення 
рівня спорт, досягнень. Останнім 
часом особливого значення С. м. 
надає питанням профілактики за¬ 
хворювань серцево-судинної си¬ 
стеми, обміну речовин та ін., по¬ 
в’язаних з обмеженою руховою 
діяльністю, в 1946 створено Фе¬ 
дерацію С. м. СРСР, яка з 1952 є 
членом ФІМС. В 1961 при М-ві 
охорони здоров’я СРСР засн. Все¬ 
союзне т-во з лікарського контро¬ 
лю і лікувальної фізкультури. 
Проблемами С. м. займаються на 
відповідних кафедрах фізкультур¬ 
них і мед. ІН-ТІВ, в ряді Н.-Д. ІН-Т1В 
АМН СРСР. В 1969 створено Ме¬ 
дичних проблем фізичної культу¬ 
ри київський науково-дослідний 
інститут. 
Літ.: Актуальньїе проблеми спортив- 
ной медицини. К., 1980; Дембо А. Г. 
Актуальньїе проблеми современной 
спортивной медицини. М., 1980; 
Спортивная медицина. М., 1980. 

1. В. Муравов. 

СПОРТЙВНИЙ інвентар — 
вироби, що забезпечують необхід- 
НІ умови для тренування та орга¬ 
нізації й проведення змагань з 
різних видів спорту. Розрізняють 
спорт, прилади, спорт, устатку¬ 
вання, взуття і одяг. Спорт, 
прилади — це м’ячі, ключки, 
ракетки для спорт, ігор; спорт, 
зброя — гвинтівки, пістолети, 
луки, рапіра, шабля, шпага; лег¬ 
коатлетичні — спис, диск, молот, 
жердина; гімнастичні прилади] 
важкоатлетична штанга; ковзани, 
лижі та ін. Особливу групу ста¬ 
новлять веслові (академічні, бай¬ 
дарки, каное) й парусні (яхти) 

судна, сани, велосипеди тощо. 
Спорт, устаткування — ос¬ 
нащення спорт, арен; ворота, сіт¬ 
ки, щити, бар’єри, боксерські рин¬ 
ги, гімнастичні килими тощо; спец, 
техніка для обслуговування спорт, 
змагань і тренувань (фотофініш, 
електричне табло, різні тренажери 
та ін.). Спорт, одягі взуття 
повинні відповідати встановленим 
Міжнародними спортивними фе¬ 
дераціями для кожного виду спор¬ 
ту тех., гігієнічним і естетичним 
вимогам. Одяг в деяких видах 
спорту є захисним і запобіжним 
засобом (шоломи, маски, окуляри, 
рукавички тощо); взуття має спец, 
пристосування — шипи, амортиза¬ 
тори, накладки та ін. С. і. виготов¬ 
ляється у відповідності з затверд¬ 
женими міжнар. спорт, федерація¬ 
ми правилами і вимогами. 
СПОРТЙВНІ ГГРИ — види зма¬ 
гань, основою яких є різні технічні 
й тактичні прийоми та засоби 
ураження певної цілі (воріт супер¬ 
ника, його майданчика та ін.) 
спорт, снарядом (звичайно м’я¬ 
чем); проводяться відповідно до 
встановлених правил і потребують 
спец, навичок. У С. і. застосову¬ 
ють комплекси природних рухів і 
фіз. вправ (біг, стрибки, метання 
тощо). Розрізняють з осн. типи 
С. і.: командні {баскетбол, 
волейбол, гандбол, футбол, хо¬ 
кей, регбі, водне поло та ін.), 
особисті {игахи, шашки) та 
особисті й парні {теніс). С. і., що 
вимагають великих фіз. наванта¬ 
жень і силового єдиноборства, 
культивуються, як правило, тіль¬ 
ки серед чоловіків. 
СПОРТЙВНІ СПОРУДИ — спо¬ 
руди і комплекси будов, призна- 
чені для тренувань і змагань з 
різних видів спорту. Прототипами 
сучас. С. с. були античні палестри 
і гімнасіі, стадіони, іподроми, 
цирки. Інтенсивне буд-во С. с. 
(за античними зразками) розгор¬ 
нулося в 19 ст., значним стимулом 
для цього було відродження 
Олімпійських ігор. Сучас. С. с. 
обслуговують понад 50 видів спор¬ 
ту. За умовами занять С. с. поді¬ 
ляються на відкриті і криті, за 
складом — на окремі (призначені 
для одного або кількох видів 
спорту) і комплексні (складаються 
з КІЛЬКОХ споруд, спеціалізованих 
з різних видів спорту). До о к р е - 
мих відкритих споруд на¬ 
лежать; поля і майданчики для 
спорт, ігор та легкої атлетики, кат¬ 
ки, басейни, веслувальні канали, 
лижні та санні траси, трампліни, 
велотреки; до комплексних 
відкритих — стадіони із 
спорт, аренами і майданчики, кін- 
но-спорт. бази. Криті С. с.— зали, 
манежі, катки, корти, басейни, а 
також комплексні — палаци спор¬ 
ту, криті стадіони. Крім осн. 
приміщень для тренувань і зма¬ 
гань, С. с. мають приміщення для 
обслуговування спортсменів і гля¬ 
дачів — роздягальні, душові, холи, 
буфети, трибуни або лави тощо. 
Літ.: Спортивні споруди. К., 1959; 
Марчук П. Д., Харшат І. С. Гігієна 
спортивних споруд. К., 1959; Резни- 
ков Н. М. Комплексние спортивньїе 
сооружения. М., 1975. 
СПОРТЙВНІ С>^ДНА — судна, 
застосовувані для змагань з весло¬ 
вого спорту і парусного спорту. 
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СПОРЯДЖЕННЯ 
ВІЙСЬКОВЕ 

Форму, розміри та устаткування 
С. с., чисельність їхнього екіпажу 
та ін. регламентують правилами 
змагань. До веслових С. с. нале¬ 
жать академічні судна, байдарки, 
каное, ьилюпки, човни для народ¬ 
ного веслування тощо. Спортив¬ 
ними парусними суднами є яхти 
різних класів. Моторні С. с. 
(напр., скутери) оснащують ста¬ 
ціонарними або підвісними двигу¬ 
нами. Є також парусно-моторні 
С. с. з каютами, використовувані 
для т. 3. крейсерських перегонів. 
СПОР5)ДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВЕ-- 
комплект предметів, призначений 
для носіння військовослужбовця¬ 
ми: особиста зброя, боєприпаси, 
засоби захисту, шанцовий інстру¬ 
мент, запаси продовольства, води 
і особистих речей. У Збройних 
Силах СРСР до комплекту сучас. 
польового С. в. для сержантів і 
солдатів мотострілецьких військ 
входять: поясний ремінь, плечові 
лямки, сумки для гранат і магази¬ 
нів до автоматів, чохли для фляги, 
лопати, захисних панчохів і рука¬ 
вичок, речовий мішок. До комплек¬ 
ту польового С. в. для офіцерів 
входять: поясний і плечовий ре¬ 
мені, польова сумка і кобура для 
пістолета. 
СПбСІБ — граматична катего¬ 
рія дієслова, яка виражає відн(> 
шення дії (стану) до дійсності, 
встановлюване тим, хто говорить. 
Категорія С. характерна для ін- 
доєвроп. мов. Кількість С. у різ¬ 
них мовах неоднакова. В укр. мові, 
як і в рос. та білоруській, є три 
С.: дійсний, умовний і наказовий. 
Дійсний С. означає дію, що мис- 
литься мовцем як реальна, що 
дійсно відбувається, відбувалась 
чи відбуватиметься або яка запе¬ 
речується (читає, читав, читатиме, 
не читає). Умовний С. означає дію, 
що мислиться мовцем як бажана 
чи можлива за певної умови (читав 
би). Наказовий С. виражає про¬ 
хання того, хто говорить, наказ, 
спонукання до дії (читай). У мові 
форми одного С. можуть ужива¬ 
тися в значенні другого (<зачекав 
би ти трохи» — умовний С. ужито 
в значенні наказового). С. є одним 
із засобів вираження модальності, 

Ф П. Медведєв. 
СПбСІБ ВИРОБНЙЦТВА — істо¬ 
рично визначений спосіб добуван¬ 
ня необхідних для суспільства 
матеріальних благ — засобів ви¬ 
робництва і предметів споживан¬ 
ня. С. в. являє собою єдність 
продуктивних сил і виробничих 
відносин. Продуктивні сили є 
його змістом, виробничі відноси¬ 
ни — сусп. формою, провідна 
роль у ЦІЙ єдності належить про¬ 
дуктивним силам, від рівня роз¬ 
витку яких залежить характер і 
ступінь зрілості виробничих від¬ 
носин. з свого боку відносини між 
людьми в процесі виробництва, 
розподілу, обміну і споживання 
матеріальних благ активно впли¬ 
вають на розвиток продуктив¬ 
них сил та формування їх. Внутр. 
взаємодія змісту й форми 
С. в. відображається у відповід¬ 
ності виробничих відносин ха¬ 
рактерові й рівню продуктив¬ 
них сил законі. В поступаль¬ 
ному розвитку суспільства зміню¬ 
вані С. в. утворюють його принци¬ 
пово різні етапи. В розвитку са¬ 

мого С. в. можна виділити фази й 
ступені. С. в. виражає корінні 
відмітні риси суспільно-економіч¬ 
ної формації, утворює її ядро. 
Зміни у С. в. зумовлюють необ¬ 
хідність зміни сусп. ладу, його 
теорій, політ, поглядів та уста¬ 
нов. Від С. в. необхідно відрізня¬ 
ти базис суспільства (див. Базис і 
надбудова!), який є сукупністю ви¬ 
робничих відносин. Історії відомі 
п’ять С. в.: первіснообщинний лад, 
рабовласницький лад, феодалізм, 
капіталізм і комунізм (перша фа¬ 
за — соціалізм). в. К. Черняк. 
СПОСІБ ЖИТТЛ — система типо¬ 
вих форм і способів життєдіяль¬ 
ності людей {суспільства в цілому, 
класу суспільного, нації, групи 
Соціальної, індивіда); філос.-со- 
ціологічна категорія, що характе¬ 
ризує процес життєдіяльності в 
різних сферах і на різних рівнях 
^сп. системи. Зміст і характер 
С. ж. визначається суспільно-еко¬ 
номічною формацією, у т. ч. сус¬ 
пільними відносинами, що склали¬ 
ся між людьми в процесі вироб¬ 
ництва. Відправною методологіч¬ 
ною посилкою для наук, визначен¬ 
ня категорії С. ж. є марксистське 
положення про визначальний 
вплив виробничих відносин на всі 
сторони й процеси соціально-екон. 
і духовного життя суспільства. 
Спосіб виробництва, що лежить 
в основі виробничих відносин, є 
водночас, за визначенням К. Мар¬ 
кса і Ф. Енгельса, ч певний спосіб 
діяльності даних індивідів, пев¬ 
ний вид їх життєдіяльності, їх 
певний спосіб життя. Яка 
життєдіяльність індивідів, такі і 
вони самі. Те, що вони собою яв¬ 
ляють, збігається, таким чином, 
з їх виробництвом — збігається як 
3 тим, щ б вони виробляють, так 
і з тим, я к вони виробляють. 
Отже, що являють собою індиві¬ 
ди,— це залежить від матеріаль¬ 
них умов їх виробництва» (Твори, 
т. З, с. 19). В усякому суспільстві 
осн. формами життєдіяльності лю¬ 
дей є праця, суспільно-політ. діяль¬ 
ність, діяльність у сфері духовної 
культури, побуту й сімЧ. Кате¬ 
горія С. ж. суттєво конкретизує ха¬ 
рактеристику того чи ін. суспіль¬ 
ства, особливості притаманних йо¬ 
му екон., ідеологічних, культур., 
побутових, сімейних та ін. соціаль¬ 
них відносин, у С. ж. відобража¬ 
ються рівень розвитку духовної 
культури суспільства, пануючі в 
ньому світогляд, моральні норми 
й ціннісні орієнтації людей, що 
реалізуються в їхній практичній 
діяльності. С. ж.— класове й кон¬ 
кретно-істор. поняття. Кожному 
класові, соціальній верстві при¬ 
таманний свій С. ж., зміст і спря¬ 
мованість розвитку якого зале¬ 
жать від їхнього місця в системі 
сусп. виробництва, відношення до 
засобів виробництва, характеру 
сусп. відносин, що склалися. В 
класово антагоністичному суспіль¬ 
стві немає і не може бути єдиного 
С. ж. <Де немає спільності інте¬ 
ресів,— писав Ф. Енгельс,— там 
не може бути єдності мети, не кажу¬ 
чи вже про єдність дій» (Маркс К. 
і Енгельс Ф. Тв., т. 8, с. 13). Понят¬ 
тя чрівень життя», чуклад життя», 
4 якість життя», ч стиль життя» 
відображають лише окремі сторо¬ 
ни С. ж. людей. Вищим істор. 

типом соціальної організації жит¬ 
тєдіяльності людей є соціалістич¬ 
ний спосіб життя. 

^ А. 1. Хоменко. 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ — цілеспря- 
моване, спеціально організоване 
сприймання предметів і явищ об’є¬ 
ктивної дійсності, метод наукового 
пізнання. С. потребує активізації 
усіх психічних процесів особисто¬ 
сті, особливо уваги й мислення. В 
наук. С. важливу роль відіграють 
попередні знання, гіпотези, наявні 
прилади, задум і методичний дос¬ 
від ведення спостережень, з роз¬ 
витком науки структура С. усклад¬ 
нюється. Поряд з експериментом 
С. є складовою частиною досліду. 
Осн. вимоги до наук. С.: однознач¬ 
ність задуму, система методів С., 
об’єктивність (можливість конт¬ 
ролю шляхом повторного С., за¬ 
стосування ін. методів досліджен¬ 
ня, напр., експерименту). На¬ 
ук. С. може проводитися в умовах 
природних і експериментальних. 
С. в експериментальних умовах є 
глибшим щодо повноти вивчення 
явища. В соціології й соціальній 
психології розрізняють просте 
(звичайне) С., коли події фіксу¬ 
ють з боку, і співучасне (або вклю¬ 
чене) С., коли дослідник адапту¬ 
ється в якомусь середовищі й ана¬ 
лізує події начебто чзсередини». 
С. готує емпіричний матеріал для 
емпіричної перевірки теор. поло¬ 
жень. Див. також Самоспостере¬ 
ження. С. Д. Максименко. 
спостереження статис- 
ТЙЧНЕ — планомірне, науково 
організоване і, як правило, систе¬ 
матичне одержання масових да¬ 
них про явища і процеси суспіль¬ 
ного життя шляхом реєстрації їх¬ 
ніх суттєвих ознак; перший етап 
і найважливіший метод статистич¬ 
ного дослідження. В рад. статис¬ 
тиці осн. формою С. с. є стати¬ 
стична звітність підприємств, уста¬ 
нов і орг-цій. Водночас широко за¬ 
стосовують спеціально організова¬ 
ні спостереження — переписи ста¬ 
тистичні, облік одноразовий, спец, 
спостереження суцільного й не- 
суцільного характеру (напр.. Бюд¬ 
жетні обстеження). С. с. почина^ 
ється із складання плану, який 
включає дві групи питань: про¬ 
грамно-методологічні (визначення 
мети, об’єкта, одиниці та програми 
спостереження) і організаційні 
(визначення місця й часу прове¬ 
дення С. с., способів одержання 
даних, видів спостереження залеж¬ 
но від обліку фактів у часі, охоп¬ 
лення одиниць сукупності тощо). 
Залежно від повноти охоплення 
одиниць досліджуваної сукуп¬ 
ності С. с. буває суцільним і не¬ 
суні льним, залежно від перерв- 
ності обліку фактів у часі спеціаль¬ 
но організоване С. с. може бути 
поточним, періодичним і однора¬ 
зовим. Осн. способами С. с. є 
безпосереднє спостереження, до¬ 
кументальне, опитування. Спосіб 
С. с. визначається особливостями 
предмета вивчення і завданнями 
дослідження. В процесі С. с. фор¬ 
муються статистичні дані, які по¬ 
тім обробляють та аналізують. 
Від якості С. с. залежать остаточні 
дані, якими статистика характери¬ 
зує досліджуване явище. В каліта- 
лістичних країнах приватна влас¬ 
ність і комерційна таємниця не 
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завжди дають можливість викори¬ 
стати дані обліку для одержання 
статистичної інформації у вигляді 
звітності. М. І. Сосновська. 
спостерігач 5^ міжнарод¬ 
ному праві — представник 
д-ви або міжнар. орг-ції, який бере 
обмежену участь (тобто не готує і 
не підписує які б то не було акти, 
не голосує тощо) у міжнар. кон¬ 
ференціях або в роботі міжнар. 
організацій. Як правило, С. по¬ 
силають у випадках, коли д-ва або 
орг-ція заінтересовані в роботі 
міжнар. орг-ції, але з якихось 
причин не надсилають повноважно¬ 
го представника. С. іноді користу¬ 
ється правом виступати і вносити 
пропозиції. Статут ООН, напр., 
передбачає участь С. від неуря¬ 
дових орг-цій в Економічній і со¬ 
ціальній раді ООН. При ООН іс¬ 
нує інститут С. від д-в, що не є 
членами ООН. У міжнар. практиці 
існує також інститут військ. С., 
які під керівництвом контрольного 
спостережного органу спостеріга¬ 
ють за додержанням сторонами, 
що перебувають у конфлікті, угод 
про перемир’я, припинення вогню 
тощо. 
«справа про вільнод>^мст- 
во» — ПОЛІТ, розслідування, яке 
проводилося 1827—ЗО над ірупою 
професорів Ніжинської гімназії 
вищих наук. Виступ декабристів 
знайшов широкий відгук у середо¬ 
вищі прогресивно настроєної ін¬ 
телігенції. Передові професори гім¬ 
назії в лекціях і особистих бесідах 
з гімназистами (серед них були й 
майб>гтні письменники М. В. Го¬ 
голь і Є. П. Гребінка) пропагува¬ 
ли ідеї Великої франц. революції, 
матеріалістичні та атеїстичні по¬ 
гляди, засуджували самодержавно- 
кріпосницький лад. Реакційно на¬ 
строєні викладачі виступили про¬ 
ти «вільнодумства» прогресивної 
групи професорів. Після РОЗСЛІД)/- 

вання, проведеного м-вом нар. осві¬ 
ти, п’ятьох прогресивних професо¬ 
рів, звинувачених у політ, і релігій¬ 
ному «вільнодумстві», за наказом 
царя було позбавлено посад і вис¬ 
лано під нагляд поліції. 
Літ.: Машинский С. Гоголь и «дело о 
вольнодумстве». М., 1959; Сергієн- 
ко Г. Я. Суспільно-політичний рух 
на Україні після повстання декаб¬ 
ристів. 1826 — 1850. К., 1971. 

СПРАВЕДЛЙВІСТЬ І НЕСПРА- 
ВЕДЛЙ ВІСТЬ — соціально-етич¬ 
ні поняття, які відображають уяв¬ 
лення певних соціальних груп і 
окремих індивідів про ступінь від¬ 
повідності існуючого чи можливого 
стану речей сутності, невід’ємним 
правам і потребам людини. 
З позицій С. і н. оцінюються по¬ 
літ. акції, правові норми, моральні 
стосунки, екон. заходи д-ви тощо. 
Відповідно до цього розрізняють 
політ., правовий, моральний, екон. 
аспекти С. і н. 
Специфічна функція понять С. і н. 
полягає у визначенні відповіднос¬ 
ті розподілу матеріальних і духов¬ 
них благ МІЖ людьми залежно від 
ролі, яку вони відіграють у житті 
суспільства. Зміст уявлень про 
С. і н. конкретно-історичний, він 
визначається суспільно-екон. ста¬ 
новищем того чи ін. класу. Найпе- 
редовішими є уявлення про С. і н. 
трудящих і тих прогресивних сил, 
які відображають потреби соці¬ 

ального прогресу у об’єктивні за¬ 
кони сусп. розвитку. Однак поряд з 
класово зумовленим у змісті по¬ 
нять С. і н. завжди є елементи 
загальнолюдського. Основою розу¬ 
міння С. і н. є рівність соціаль¬ 
на, хоч в антагоніст, формаціях 
розуміння рівності класово обме¬ 
жене і маскує соціальну несправед¬ 
ливість. Лише соціалізм забезпе¬ 
чує реальну рівність усіх громадян. 
Проте в соціалістич. суспільстві, 
принципом якого є «від кожного — 
по здібностях, кожному — по пра¬ 
ці», рівність людей у соціальному 
відношенні не є повною. Відмін¬ 
ність в індивідуальних здібностях 
приводить до нерівності в потре¬ 
бах і соціальному становищі. Най¬ 
вища міра справедливості, яка 
повністю збігається з соціальною 
рівністю, досягається з побудовою 
комунізму, який передбачає ство¬ 
рення повного достатку матері¬ 
альних і духовних благ, всебічний 
розвиток особи. 
СПРАВЖНІ тюл£ні, тюленеві 
(РЬосібае) — родина ссавців ряду 
ластоногих. Довж. тіла 125—650 
см, маса від 90 кг до 3,5 т. Волося¬ 
ний покрив однотонного забарв¬ 
лення, переважно бурий, буває 
з світлими плямами або смугами. 
Вушних раковин немає. У С. т., 
на відміну від вухатих тюленів, 
задні кінцівки служать лише для 
пересування у воді. Живляться 
рибою, молюсками і ракоподібни¬ 
ми. Тримаються групами, під час 
розмноження і линяння утворю¬ 
ють лежбища на березі або на кри¬ 
зі. Більшість видів — моногами. 
Самка після 270—350 днів вагіт¬ 
ності народжує 1 маля. Статево¬ 
зрілими стають у 2—8 років. 12— 
20 видів (10—13 родів), поширених 
переважно у приполярних водах. 
В СРСР — 11 видів, серед яких 
гренландський тюлень, кільчас¬ 
тий тюлень, ларга та інші. 
Білочеревий тюлень, монах, ла¬ 
дозька нерпа та ін. як рідкісні 
види включені до Червоної книги 
СРСР. 
СПРАГА — фізіологічний стан, 
що відображає потребу організму 
тварин і людини у воді. У людини 
при С. відчувається сухість в поро¬ 
жнині рота і глотки. С. виникає при 
обезводнюванні організму (напр., 
при тривалій роботі у гарячих це¬ 
хах, сильних проносах, дизентерії 
тоіцо), після споживання надмір 
ної кількості їжі, при деяких нер¬ 
вових та ендокринних захворю¬ 
ваннях, порушенні водно-сольово¬ 
го обміну тощо. С. зумовлена діяль¬ 
ністю «питного центру», розташо¬ 
ваного у різних відділах центр, 
нервової системи, й пов’язана з 
комплексом рефлекторних реак¬ 
цій (див. Рефлекси). С. усувається 
під час пиття, змочування рота і 
глотки, розтягування стінок шлун¬ 
ка при надходженні в нього води, 
тобто ще задовго до надходження 
випитої, води в тканини. 
СПРИЙМАННЯ, перцепція — ві¬ 
дображення предметів і явищ об’¬ 
єктивного світу, що діють у даний 
момент на органи чуття людини, 
фізіол. основою С. є тимчасові 
нервові зв’язки в корі великих 
півкуль головного мозку, які ут¬ 
ворюються під впливом стійких 
комбінацій різних подразників. 
На відміну від відчуттів, що 

відображують лише окремі вла¬ 
стивості або якості речей матері¬ 
ального світу, С. дає цілісний об¬ 
раз їх. Перехід від відчуттів до 
С. є складним діалектичним про¬ 
цесом. С. пов’язане із взаємодією 
ряду аналізаторів, серед яких 
найважливіші — зоровий, слухо¬ 
вий, кінестетичний. Велику роль 
у С. відіграють набутий досвід, 
ідейна спрямованість людини, ко¬ 
ло її інтересів тощо, що надають 
С. характеру аппери^пціі. С. лю¬ 
дини якісно відрізняється від С. 
навіть вищих тварин, воно спира¬ 
ється на її суспільно-історично зу¬ 
мовлений досвід, зафіксований у 
мові. В людському С. значне міс¬ 
це посідають мовні зв’язки, що 
відбиваються в назві об’єкта, йо¬ 
го узагальненні, пізнаванні й ро¬ 
зумінні. Діяльність людини — най¬ 
важливіший критерій того, чи 
правильно вона сприймає дійс¬ 
ність. С. є активним процесом, а 
не дзеркальним, пасивним відоб¬ 
раженням і відіграє важливу роль 
у пізнанні об’єктивного світу. Во¬ 
но — чуттєва основа абстрактно- 
логічного мислення, формування 
понять. С. характеризується інди¬ 
відуальними особливостями, що 
виявляються у точності, швидкос¬ 
ті й повноті відображення об’єкта, 
співвідношенні в цьому процесі 
аналізу і синтезу, образних, ра¬ 
ціональних та емоційних його ком¬ 
понентів. 
Літ.: Соколов Е. Н. Восприятие и ус- 
ловньїй рефлекс. М., 1958; Ананьев 
Б. Г. Психологи я чувственного позна- 
ния. М.. 1960; Злькин Д. Г. Восприя¬ 
тие времени. М., 1962; Величковский 
Б. М. Психология восприятия. М., 
1973; Восприятие и деятельность. М., 
1976. ^ Д. Г. Елькін. 
СПРЙНТЕР (англ. зргіпіег, від 
зргіпі — біг на коротку дистанцію) 
— спортсмен, що спеціалізується 
у проходженні коротких дистанцій 
(у легкій атлетиці, ковзанярсько¬ 
му спорті, плаванні, велосипедно¬ 
му спорті тощо). 
СПРІНГС — місто в Пд.-Афри¬ 
канській Республіці, в провінції 
Трансвааль. Вузол з-ць і автошля¬ 
хів. 142 тис. ж. (1970). Розвинуте 
машинобудування (устаткування 
для гірничої та поліграф, пром-сті, 
електоомотори). Металообробка, 
вироби, листового скла. В районі 
С.— видобування золота і вугілля. 
СПРОСТУВАННЯ — обгрунту- 
вання хибності або неспроможності 
якогось положення {судження) або 
їхньої сукупності; вид доведення. 
С. може бути спрямоване проти 
тези, аргументів або форми до¬ 
ведення. Поширеним засобом С. 
є зведення тези, яку спростовують 
(судження, умовиводу, теорії), 
до логічної суперечності. С. єй 
зазначення факту, несумісного з 
істинністю даного твердження 
(напр., С. винності встановленням 
алібі). 
СПРУТИ, восьминогові (Осіоро- 
бісіае) — родина ряду восьминогів 
класу головоногих молюсків. Ту¬ 
луб мішкоподібний, овальний, без 
плавців; на голові 8 довгих міцних 
мацалець, які раніше наз. «нога¬ 
ми» (звідси назва — восьминогові). 
Довж. разом з випрямленими ма- 
цальцями 0,2—3(5) м. На мацаль- 
цях в два поздовжні ряди розмі¬ 
щені присоски. С. поширені гол. 
чин. в тепловодних ділянках Ат- 

СПРУТИ 

Спрути. Спрут звичай¬ 
ний. 
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лантичного, Індійського Тихого 
океанів, в Середземному і Черво¬ 
ному морях. В СРСР (6л. 20 видів) 
трапляються лише в пн. і дале¬ 
косхідних морях. Живуть на дні 
прибережних ділянок на глиб, до 
100 м; пересуваються за допомогою 
мацалець. Живляться крабами, мо¬ 
люсками, рибою. В багатьох райо¬ 
нах С. є об’єктом промислу для 
споживання. Типовий представ¬ 
ник — С. звичайний (Осіо- 
ри8 уці^агіз) живе в Атлантичному 
ок., Середземному м., пн. морях. 
Викопні рештки відомі починаючи 
з крейдових відкладів. 

_ О. П., Маркевич. 
СПРЯМНА ПЛОЩИНА в м а т е- 
матиці — площина, що ігоохо- 
дить через дотичну пряму і бінор¬ 
маль [див. Нормаль до кривої 
(поверхні) в даній точці Мої в 
заданій точці просторової кривої 
Ь. Обгортка однопараметричної 
сім’ї С. п. наз. спрямною 
поверхнею; вона являє собою 
розгортну поверхню. Крива Ь є 
геодезичною лінією на спрямній 
поверхні і при розгортанні цієї 
поверхні на площину переходить 
у пряму, тобто <спрямляється» 
(звідси назва). 
СПУДЕТ (від грец. аяоибаіод —^ 

старанний) —назва на Україні 
учнів братських шкіл, середніх і 
молодших класів Київської ака¬ 
демії, а також духовних навч. 
закладів. 
СПУСКНЙЙ апарат (СА) — 
космічний літальний апарат 
(КЛА), призначений для спуску 
з гальмуванням та посадки на по¬ 
верхню Землі чи іншого небесного 
тіла. Пілотований СА являє собою 
або космічний корабель (КК), 
або частину його (кабіну екіпажу) 
з деякими системами; безпілотний 
— КЛА або його частину (капсулу) 
з системами. СА для спуску в ат¬ 
мосфері мають різноманітну фор¬ 
му (сферичну, конічну, крилату 
та ін.) зі значним аеродинамічним 
опором та різною аеродинаміч¬ 
ною якістю (відношення величини 
підйомної сили до величини сили 
лобового опору). Зовн. поверхня 
їх має тепловий захист. Аеродина¬ 
мічна форма і компоновка таких 
СА вибираються з урахуванням 
забезпечення необхідної маневре¬ 
ності в атмосфері, аеродинамічної 
стійкості та керованості, що дає 
змогу істотно знизити переванта¬ 
ження порівняно з балістичним 
спуском. На останньому етапі 
спуску використовується, як пра¬ 
вило, парашутно-реактивна або 
роторна система посадки як на 
сушу, так і на воду, а також пла- 
ніруюча (літакова) посадка на 
аеродром за рахунок високих аеро¬ 
динамічних характеристик самого 
СА. Можливе перехоплення неве¬ 
ликих СА в повітрі спеціально ус¬ 
таткованими літаками. Спуск і 
посадка на поверхню небесних тіл, 
практично позбавлених атмосфери, 
здійснюється виключно за допомо¬ 
гою ракетних двигунів. 

Ю. М. Михайлов. 

СРЕБРЕНЙЦЬКИЙ Григорій Фе¬ 
дотович (1741, Охтирський повіт — 
1773) — укр. гравер на міді. До 
1758 був учнем у Києво-Печерській 
друкарні, з 1759 навчався в петерб. 
АМ у Є. Чемесова. С. виконував 
портрети та книжкові ілюстрації. 

СРЕЗН£ВСЬКИЙ Борис ізмай- 
лович [19 (31).III 1857, Петербург— 
24.ПІ 1934, Київ] — рад. метеоро¬ 
лог, акад. АН УРСР (з 1920). 
Син І. І. Срезневського. В 1879 
закінчив Петерб. ун-т. У 1882—92 
працював у Гол. фіз. обсерваторії, 
з 1900 — наук, керівник Прибалт. 
метеорологічної служби. В 1894 — 
1918 — професор Юр’євського 
(Тартуського) ун-ту. З 1919 працю¬ 
вав на Україні, очолював Київ, 
метеорологічну обсерваторію. С.— 
один з організаторів метеослужби 
на Україні. Праці — з синоптичної 
та с.-г. метеорології, гідрографії то¬ 
що. С. розробив теорію ознак по- 
сущливості й кліматичне району¬ 
вання України, сконструював ряд 
метеорологічних приладів. Вив¬ 
чав вплив погоди на людину. 
СРЕЗНбВСЬКИЙ Ізмаїл Івано¬ 
вич [1 (13).VI 1812, Ярославль — 
9 (21).II 1880, Петероург] — рос. 
і укр. філолог-славіст, акад. Пе¬ 
терб. АН (з 1851). Н. в сім’ї рос. 
літератора І. О. Срезневського. 
Закінчив Харків, ун-т (1829). 
Професор політекономії та стати¬ 
стики (1837—39) і слов’янознавст¬ 
ва (1842—46) цього ун-ту. Один 
із засновників харківського 
гуртка поетів-романтиків. Разом з 
І. Розковшенком видав <Украин- 
ский альманахи. Збирав, укр. піс¬ 
ні та думи, опублікував їх у зб. 
<Запорожская старина>. У ран¬ 
ніх працях вважав укр. мову ок¬ 
ремою слов’ян, мовою, а в пізні¬ 
ших розглядав її як наріччя ро¬ 
сійської. У 1847—80 — професор 
слов’янознавства Петерб. ун-ту. 
Засновник петерб. школи славіс¬ 
тів. С.— автор численних праць 
з історії рос. мови [<Думки про 
історію російської мови», 1849; 
<Давні пам’ятки руського письма 
й мови (X—ХПст.)», 1866; <Давні 
глаголичні пам’ятки, в порівнянні 
з пам’ятками кирилиці», 1866, та 
ін.], з палеографії (<Слов’яно- 
руська палеографія XI—XIV ст.», 
1885, тощо), з історії слов’ян, 
л-р (-«Історичний огляд серболу¬ 
жицької літератури», 1844), з нар. 
творчості, міфології та ін. Опублі¬ 
кував багато пам’яток давньорус. 
письменства. Створив грунтовний 
словник давньорус. мови. У статті 
< Погляд на пам’ятки української 
народної словесності» (1834) та в 
ряді ін. праць висвітлював і пи¬ 
тання укр. культури. С. належить 
оповідання < Майоре, майореї» — 
про Г. Сковороду, ряд ін. прозо¬ 
вих та поетичних творів укр. та 
рос. мовами. 
Ге.: Мьісли об истории русского язи¬ 
ка. М., 1959; Материальї для словаря 
древнерусского язика, т. 1 — 3. М., 
1958. 
Літ.: Скрипка В. М., Шумада Н. С. 
Роль І. І. Срезневського в розвитку 
міжслов’янських фольклористичних 
взаємин. «Народна творчість та етно¬ 
графія», 1962, № 4; Горецький П. Й. 
Ізмаїл Іванович Срезневський. «Мово¬ 
знавство», 1963, т. 18; Айзеншток І. 
Українські поети-романтики. В кн.: 
Українські поети-романтики 20—40-х 
років XIX ст. К., 1968; Смирнов 
С. В. Измаил Иванович Срезневский. 
«Русская речь», 1972, № 6; Крюков 
А. В., Сарбей В. Г. Ще раз про «Запо- 
рожскую старину» І. І. Срезневського. 
«Народна творчість та етнографія», 
1978, № 6. П. Д. Тимогиенко. 

СР£МАЦЬ(Сремац)Стеван (11.XI 
1855, м. Сента, Воєводина — 

12.УІІ1 1906, м. Соко-Баня) — 
сербський письменник. Літ. діяль¬ 
ність почав циклом романтичних 
оповідань про давнину. Популяр¬ 
ність здобув гумористичними й 
сатиричними повістями, романа¬ 
ми й оповіданнями, в яких май¬ 
стерно відтворив звичаї й побут 
провінційного містечка (повісті 
цівкова слава», 1896; «Зона Зам- 
фірова», 1907; роман «Піп Чира та 
піп Спира», 1898). Ці твори близь¬ 
кі до деяких повістей і оповідань 
М. Гоголя та І. Нечуя-Левицького. 
В сатиричному романі <Вукадин» 
(1903) розвінчував хижацьку мо¬ 
раль новонароджуваної серб, бур¬ 
жуазії. 
Те.: Укр. перекл.— Піп Чира та 
піп Спира. К., 1979; Р о с. п е р е к л. 

— Поп Чира и поп Спира. М., 1957; 
Вукадин. М., 1961; Праздники.— 
Зона Замфирова. М., 1974. 

В. Г. Гримич, 
СРІБЛА СПЛАВИ — сплави на 
основі срібла. Відзначаються ви¬ 
сокими електропровідністю і теп¬ 
лопровідністю, значною корозій¬ 
ною стійкістю, невеликою твер¬ 
дістю. Стійкі до окислення, але 
чутливі до діяння сірки і її сполук 
(стійкість до сірки підвищують 
добавками магнію, індію, кадмію, 
цинку або ін. елементів). Найпо¬ 
ширенішими є срібломідні спла¬ 
ви. З С. с. виготовляють слабко¬ 
струмові контакти, ювелірні ви¬ 
роби, монети і медалі, їх викори¬ 
стовують як припої. Для радіотех¬ 
нічних та ін. потреб використову¬ 
ють С. с., що містять метали пла¬ 
тинової групи, алюміній, літій, 
берилій тощо. 
СРГБЛА СПОЛІ^КИ — хімічні 
сполуки, ДО складу яких входить 
срібло у ступені окислення -ЬІ, 
рідше -ь2 і -ЬЗ. Іони Ай'*' безбарв¬ 
ні, в малих концентраціях знеза¬ 
ражують воду. Геміоксид 
срібла, оксид срібла (І) А^гО— 
темнобура речовина, одержують 
внаслідок взаємодії КОН на роз¬ 
чин А^МОз; застосовують в орга¬ 
нічному синтезі, як антисептик 
тощо. Галогеніди срібла 
— білий хлорид А^СІ, жовтува¬ 
тий бромід А^Вг, жовтий йодид 
А^І нерозчинні у воді, розклада¬ 
ються на світлі; одержують діян¬ 
ням розчину А^МОз на розчини 
галогенідів металів. Ці солі, особ¬ 
ливо А^Вг, застосовують у вироби, 
світлочутливих матеріалів, вико¬ 
ристовуваних у фотокінопромис- 
ловості. 
Нітрат срібла А8NОз і 
сульфат срібла А525О4 

одержують розчиненням срібла від¬ 
повідно в азотній і гарячій кон¬ 
центрованій сірчаній к-тах. Ніт¬ 
рат срібла — безбарвні кристали, 
добре розчинні у воді, застосову¬ 
ються для вироби, ін. сполук сріб¬ 
ла, у медицині, аналітичній хімії, 
у вироби, дзеркал. Срібло утворює 
координаційні сполуки, більшість 
яких розчинні у воді. Багато які 
з них мають практичне значення 
в аналітичній хімії, хім. техно¬ 
логії тощо, напр. [А80^Нз)2]С1, 
Маз [Аб (8203)2], К Ш (СН)2]. 
Диціаноаргентит калію К[А§(СН)2] 
утворюється при діянні розчину 
КСМ на ціанід срібла А8СN і ви¬ 
користовується для сріблення. С. 
с.— активні окислювачі, особливо 
в ступенях окислення срібла -і-2 

і +3. о. Г. Зарубицький. 



СРІБЛЕННЯ — нанесення на по¬ 
верхню металевих і неметалевих 
виробів шару срібла. Товщина та¬ 
кого покриття — від часток мікро¬ 
метра до 1,8 мм. Срібленням захи¬ 
щають вироби від корозії мета¬ 
лів, підвищують електропровід¬ 
ність, відбивну здатність. Срібло 
наносять електролітичним осад¬ 
женням (див. Гальваностегія), ви¬ 
користовуючи ціанисті або йодид- 
ні електроліти, хім. способом (від¬ 
новленням срібла з водних роз¬ 
чинів його солей), конденсацією 
пари срібла у вакуумі. Крім того, 
для С. застосовують способи пла- 
кування (у вироби, біметалевих 
листів, труб тощо) і впікання (при 
С. кераміки і скла). До С. вдають¬ 
ся у машинобудуванні, харч., 
електро- і радіотех. пром-сті, у 
вироби, прожекторів, дзеркал, ав- 
томоб. фар тощо. С. використову¬ 
ють і з декоративною метою. 
СРГБЛСЗ (Аг^епіит), Аб — хім. 
елемент І групи періодичної си¬ 
стеми елементів Д. І. Менделєєва, 
ат. н. 47, ат. м. 107, 869; належить 
до благородних металів. Природ¬ 
не С. складається з стабільних 
ізотопів ‘®’А8 (51,35%) і ‘®®А8 
(48,65%), одержано радіоактивні 
ізотопи. С. відоме з давніх часів. 
Вміст його у земній корі 7 • 10~® % 
за масою. Буває в самородному ста¬ 
ні та у вигляді мінералів (див. 
Срібні руди). С.— блискучий ме¬ 
тал білого кольору, ковкий і пла- 
аичний; густ. 10 490 кг/м^; ^пл 
960,8* С; ^кип 2259* С. Має най¬ 
вищу серед металів тепло- і елект¬ 
ропровідність. Віддзеркалюючою 
здатністю С. поступається лише 
перед індієм. Хімічно С. малоак¬ 
тивне. Предмети з С. на повітрі 
темніють внаслідок утворення на 
поверхні чорного сульфіду А^г?. 
С. розчиняється в азотній і гарячій 
концентрованій сірчаній к-тах, у 
соляній — практично не розчиня¬ 
ється. З галогенами утворює гало¬ 
геніди. Характерна особливість 
С.— здатність утворювати коорди¬ 
наційні сполуки з аміаком, іона¬ 

ми СМ“, ЗзОї- (див. також Срібла 
сполуки). Одержують С. в основ¬ 
ному як побічний продукт при 
переробці свинцевих, цинкових і 
мідних руд. Виплавлене С. очи¬ 
щують електрохім. рафінуванням. 
Застосовують С. (переважно у виг¬ 
ляді срібла сплавів) для виготов¬ 
лення ювелірних виробів, монет, 
припоїв, хім. посуду, мед. інстру¬ 
ментів, приладів для знезаражу¬ 
вання води (див. Срібна вода), 
а також у гальванотехніці {сріб¬ 
лення), електї)отехніці, фотокі- 
нопромисловості тощо. 

о. Г. Зарубицькцй. 
СРІБЛИСТА ПОРбДА КРОЛГВ 
— вітчизн. порода кролів м’ясо- 
шкуркового напряму (див. Кріль). 
Виведена 1946—52 у Петрівському 

(Полтав. обл.) і Тульському (Тул. 
обл.) звірорадгоспах схрещуван¬ 
ням місцевих чорних кролів з 
кролями породи шампань. Хзггро 
густе, м’яке, сріблясто-блакитно¬ 
го кольору, на голові, передній 
частині тулуба й лапках дещо тем¬ 
ніше. Жива маса кролів 4,5—6 кг. 
Плодючість — 6—9 кроленят в 
окролі. Кроленята народжуються 
чорними, з віком світлішають. 
Кролі швидко відгодовуються і 
мають добрі м’ясні якості. Розво¬ 
дять С. п. к. на Україні, а також 
в Тульській обл. РРФСР, Татарсь¬ 
кій АРСР та деяких ін. районах 
СРСР. 
сргбна вода — вода, що міс¬ 
тить срібло у вигляді іонів або ко¬ 
лоїдних частинок. Забезпечує ^- 
тимікробний ефект при мінім, 
концентрації срібла (~0,05 мг/л). 
Готують С. в. в основному елект- 
ролітич. методом (збагачення води 
сріблом за допомогою електролі¬ 
зу), розробленим Л. А. Кульсь- 
ким. Для одержання С. в. створе¬ 
но проточно-напірні апарати (іона- 
тори) продуктивністю від 0,3 до 
50 м®/год, а також варіанти апара¬ 
тів побутового призначення. Вико¬ 
ристовують С. в. для знезаражу¬ 
вання й консервування води (див. 
також Водоочищення, Водопідго- 
товка) з широким діапазоном мі¬ 
нерального складу, для консерву¬ 
вання фруктових соків, лікар, нас¬ 
тоїв тощо. Розроблені технологічні 
схеми і спец, апаратура дають змо¬ 
гу використовувати С. в. для спо¬ 
живання в різних умовах, напр. 
на мор. суднах, космічних кораб¬ 
лях. 
Літ.: Кульский Л. А. Серебряная 
вода. К., 1977. М. О. Шевченко. 

срГбне — селище міського типу 
Черніг. обл. УРСР, райцентр. 
Розташоване на р. Лисогорі (бас. 
Дніпра), за 45 км від залізнич. 
ст. Прилуки. 3,6 тис. ж. (1982). 
Вперше згадується в літописі 1174 
під назвою м. Серебряне. З 50-х 
рр. 14 ст. С.— під владою Вели¬ 
кого князівства Литовського, після 
Люблінської унії 1569 — Речі Пос¬ 
политої. В 1654 С. в складі Ліво¬ 
бережної України возз’єднано з 
Росією. Рад. владу встановлено в 
січні 1918. З 1965 С.— с-ще міськ. 
типу. У селищі — маслоробний, 
хлібний, комбікормовий, цегель¬ 
ний 3-ди, дільниця прилуцького 
3-ду прод. товарів, міжколг. об’єд¬ 
нання по вироби, яєць і м’яса пти¬ 
ці, райсільгосптехніка, райсіль- 
госпхімія, комбінат побутового об¬ 
слуговування. Заг.-освітня та муз. 
школи, лікарня. Будинок культу¬ 
ри, б-ка. В С. народилися рос. 
і укр. хірург Я. Й. Саполович, 
укр. мікрооіолог-епізоотолог О. В. 
Дедюлін, укр. рад. актриса Г. П. 
Затиркевич-Карпинська. 
СРГБНИЙ блиск — те саме, що 
й аргентит. 
СРІБНИК, срібляник — давньо¬ 
руська срібна монета. Перші С. 
карбували в Києві за князюван¬ 
ня Володимира Святославича. С. 
були в обігу й за Святополка 
Окаянного і Ярослава Мудрого. 
Вітуск власних монет зміцню^ 
вав авторитет давньорус. д-ви і 
ставив її в один ряд з великими 
країнами Сходу і Заходу. Екон. 
ефект від карбування С. був, про¬ 
те, незначним, оскільки .за кіль¬ 

кістю і якістю металу вони посту¬ 
палися перед араб, дирхамами і 
не могли конкурувати з ними на 
ринку Київської Русі. Іл. т. 5. 

срГбні рУди — мінеральні ут¬ 
ворення з вмістом срібла в таких 
кількостях, що його економічно 
доцільно вилучати за сучасного 
стану розвитку техніки. У природі 
відомо понад 35 мінералів, що 
містять срібло, серед яких пром. 
значення мають самородне срібло 
(містить до 100% А^), електрум 
(до 50%), аргентит (понад 87%), 
хлораргірит (понад 75%), пірар¬ 
гірит А^аЗЬЗз (понад 59%), прус¬ 
тит (понад 65% ). Родовища влас¬ 
не С). р. у земній корі трапляються 
порівняно рідко. В основному сріб¬ 
ло вилучають попутно з полімета¬ 
левих руд, мідних руд тощо. В 
Рад. Союзі родовища С. р. є в 
РРФСР (на Уралі, Алтаї, За¬ 
байкаллі), а також у Казахстані; 
за рубежем — у Мексіці, США, 
Канаді, Перу, Австралії, Чехосло- 
ваччині, Румунії та ін. країнах. 

С. В. Металіді. 
СРГБНЯНСЬКИЙ РАЙбН — на 
Пд. Сх. Черніг. обл. УРСР. Ут¬ 
ворений 1923. Площа 0,6 тис. км^. 
Нас. 19,9 тис. чол. (1982). У райо¬ 
ні — 33 населені пункти, підпоряд¬ 
ковані 2 селищним і 9 сільс* Ра¬ 
дам нар. депутатів. Центр — смт 
Срібне. Поверхня району — хви¬ 
ляста рівнина, розчленована до¬ 
линами річок, балками та ярами. 
Корисні копалини: торф, пісок, 
глина. Річки — Удай з прит. Ли- 
согір (бас. Дніпра). Грунти чорно¬ 
земні. Розташований у лісостепо¬ 
вій зоні. Ліси (дуб, береза, клен, 
липа) займають 7 тис. га. Найбіль¬ 
ші пром. підприємства району — 
срібнянські хлібний і маслороб¬ 
ний з-ди, Дігтярівська ф-ка ху- 
дож. виробів. Комбінат побутового 
обслуговування (Срібне) та буди¬ 
нок побуту (смт Дігтярі). Земле¬ 
робство району . зерново-буряків¬ 
ничого напряму, тваринництво — 
м’ясо-молочного. Площа с.-г. угідь 
1981 становила 43,0 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 37,2 тис. га, сіножа¬ 
ті й пасовища — 5,2 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, цукр. 
буряки, картопля, овочеві. Ско¬ 
тарство, свинарство, птахівництво. 
В С. р.— 14 колгоспів, міжколг. 
об’єднання по вироби, яєць і м’я¬ 
са птиці, райсільгосптехніка, рай- 
сільгоспхімія. Автомоб. шляхів — 
143 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 59 км. У районі — 2 сільс. 

485_ 
СРІБНЯНСЬКИЙ 

РАЙОН 

І. І. Срезневський. 



486 
СРІНАГАР 

профес.-тех. уч-ща (смт Дігтярі 
та с. Сокиринці), 23 заг.-осв. та 
музична школи; 23 лік. заклади, 
у т. ч. 4 лікарні. 14 бз^динків куль¬ 
тури, 10 клубів, 2 кінотеатри, 23 
кіноустановки, 20 б-к. У с. Калю¬ 
жницях С. р. народився укр. коб¬ 
зар О. М. Вересай, у смт Дігтя- 
рях — укр. рад. мікробіолог В. Г. 
Дроботько, укр. рад. килимарни¬ 
ця Г. Н. Малиш та укр. рад. тка¬ 
ля С. О. Малиш, у с. Іванківцях— 
укр. рад. килимарниця О. Ф. Ба¬ 
луй, у с. Сокиринцях — укр. рад. 
математик Г. В. Пфейффер, три¬ 
валий час жив і помер О. М. Ве¬ 
ресай. У С. р. видається газ. 
«Ленінське слово»- (з 1935). 

М. І. Ющенко, 
срінАгар — місто на Пн. Індії, 
адм. ц. штату Джамму і Кашмір. 
Розташований на р. Джелам (бас. 
їнду), в центрі Кашмірської доли¬ 
ни в Гімалаях. 403,6 тис. ж. (1971). 
Значна текст, пром-сть (зокрема, 
шовкомотальна та вовняна ф-ки). 
Харч. підприємства. Розвинуті 
кустарне вироби, килимів, шкіря¬ 
них виробів, кашмірських шалей, 
карбування на сріблі й міді, різьб¬ 
лення на дереві тощо. Ун-т (з 
1948). Місто перетинає розгалу¬ 
жена мережа судноплавних кана¬ 
лів, завдяки чому С. називають 
«азіатською Венецією». Туризм. 
С. засн. в 16 ст. 
СР^ОГА БалГс (2.ІІ 1896, с. Бай- 
бокай, тепер Біржайського р-ну 
Лит. РСР — 16.x 1947, Вільнюс)— 
лит. письменник, літературозна¬ 
вець, театрознавець, фольклорист. 
В 1943—45 — в’язень гітлерівсь¬ 
кого концтабору в Штутгофі. 
/^укуватися почав 1911. Автор 
збірок віршів «Сонце і пісок» 
(1920), «Стежками богів» (1923) 
та ін., віршованих істор. драм і 
хронік «Під захистом велетня» 
(1932), «Страшна ніч» (1935), 
«Доля досвітня» (1945), «Казимир 
Сапега» (1947) та ін. Книга спога¬ 
дів «Ліс богів» Г1945, надрук. 
1957) — про перебування в фа¬ 
шист. концтаборі. С. належить 
«Історія російської літератури» 
(т. 1—2, 1931—33), праці з історії 
театру, фольклору, лит. і рос. л-р. 
Переклав «Слово о полку Ігоре¬ 
вім» (1952), деякі твори А. Чеко¬ 
ва, М. Некрасова, Т. Шевченка, 
Г. Гейне та ін. А. Самульоніс. 
ССАВЦІ (ТЬегіа, синонім Матта- 
Иа) — клас найбільш високорозви- 
нених тварин підтипу хребетних. 
До С. належить і людина. Довж. 
тіла С. від 3,5 см (карликова біло¬ 
зубка) до 33 м {синій кит), маса 
відповідно від 1,5 г до 160 т. Фор¬ 
ма тіла С. різноманітна і зале¬ 
жить від зовнішнього середовища 
та способу життя. Характерним в 
будові С. є видовжений тулуб, 
як правило, п’ятипалі кінцівки 
(за винятком непарнокопитих, ки¬ 
топодібних та деяких ін.), відносно 
невелика голова, тонкий хвіст (у 
деяких видів він редукований). 
Шкіра вкрита волоссям (іноді ще¬ 
тиною, голками, лускою), має си¬ 
стему кровоносних судин, числен¬ 
ні потові та сальні залози. Череп 
відзначається великою мозковою 
коробкою, в якій окремі кістки, 
зростаючись, утворюють комплекс 
(потиличний, висковий, основний), 
зчленований з хребтом двома по¬ 
тиличними виростами. Зуби роз¬ 

міщуються в спец, заглибинах — 
альвеолах, відрізняються за фор¬ 
мою і призначенням, диференційо¬ 
вані на різці, ікла, передкорінні, 
корінні. У багатьох С. протягом 
життя молочні зуби змінюються 
на постійні (крім корінних). Знач¬ 
ного розвитку у С. досягли нерво¬ 
ва система, особливо півкулі і кора 
головного мозку та мозочок, а 
також слуху органи, зору органи, 
нюху органи, органи внутрішньої 
секреції, лімфатична система', 
кровоносна система характери¬ 
зується наявністю чотирикамер¬ 
ного серця, лише лівої дуги аорти, 
без’ядерних еритроцитів. Порож¬ 
нина тіла розділена на грудний і 
черевний відділи м’язовою грудо¬ 
черевною перепоною — діафраг¬ 
мою. Специфічною особливістю С. 
є стала т-ра тіла (у однопрохідних 
28—35®, в інших 33,7®—40,9®), яка 
в осн. не залежить від т-ри зовн. 
середовища. За характером жив¬ 
лення С. поділяють на всеїдних, 
рослиноїдних, м’ясоїдних з перехі¬ 
дними формами. Серед С. є звірі, 
активні вдень, вночі або цілодобо¬ 
во. Більшість С. у зв’язку із здат¬ 
ністю до терморегуляції діяльні 
протягом усього року, деякі за 
несприятливих умов впадають у 
сплячку. Багато С. здійснюють 
сезонні міграції (див. Міграція 
тварин). С. роздільностатеві, жи- 
вородящі (див. Живородіння), але 
є й яйцекладучі форми (напр., кач- 
коніс, єхидна)', самки С. вигодову¬ 
ють малят молоком, виділюваним 
молочними залозами. Запліднен¬ 
ня внутрішнє, зародок розвива¬ 
ється в матці (у сумчастих — у 
виводковій сушїі). Статева зрі¬ 
лість настає у віці від 1 міс. (деякі 
гризуни) до 14—15 років (слони). 
Самки можуть приносити малят 
один раз на 2—З роки (слони, ве¬ 
ликі китоподібні), один раз на рік 
(більшість С.) або багаторазово 
(хатня миша по 4—6 разів). Три¬ 
валість вагітності від кількох днів 
(у опосумів) до 21—22 міс. (у сло¬ 
нів). Число малят у приплоді від 
1 (у китоподібних) до 15—22 (у 
деяких сумчастих гризунів). Для 
більшості С. характерна турбота 

о потомство. Тривалість життя 
коливається від року з кілько¬ 

ма місяцями (у полівок) до кіль¬ 
кох десятків років (у приматів, 
хоботних). Висока морфофізіо- 
логічна організація, складна вища 
нервова діяльність зумовили широ¬ 
ке розселення С. та можливість 
проживання їх в найрізноманітні¬ 
ших біотопах. Серед С. є наземні, 
підземні, деревні та водні форми. 
Відомо бл. 3000 вимерлих і бл. 
4000 сучас. видів, поширених по 
всій земній кулі, крім Антарктиди; 
з них на тер. СРСР живе понад 
300, у т. ч. на Україні — 101 вид. 
Клас С. складається з 2 підкласів: 
першозвірі (з 1 рядом — 
однрпрохідні) та справжні 
звірі, яких поділяють на 2 ін- 
фракласи: нижчі звірі (з 
1 рядом — сумчасті) та вищі 
з в і р і (з 18 рядами — комахоїдні, 
шерстокрили, кажани, неповно¬ 
зубі, ящери, зайцеподібні, гри¬ 
зуни, китоподібні, хижі звірі, 
ластоногі, трубкозубі, хоботні, 
дамани, сиреноподібні, непарно¬ 
копиті, мозоленогі. парнокопи- 
ті, примати). С. відіграють ве¬ 

лику роль у природних екосисте¬ 
мах, а також мають велике значен¬ 
ня в житті людини. Багато приру¬ 
чених і одомашнених С. дають про¬ 
дукти харчування, хутро, вовну, 
шкіряну та ін. сировину для бага¬ 
тьох видів пром-сті (див. Одомаш¬ 
нення тварин. Свійські тварини. 
Тваринництво, Звірівництво). 
Більшість диких С. є об’єктами 
спорт, та промисл. полювання. 
Багато хижих звірів приносять 
велику користь, знищуючи шкідли¬ 
вих комах і гризунів — шкідників 
с.-г. культур. Разом з тим серед С. 
багато видів завдають шкоди тва¬ 
ринництву, с.-г. культурам, лісо¬ 
вим насадженням, зерновим про¬ 
дуктам. Серед С. є переносники 
збудників небезпечних хвороб лю¬ 
дини та с.-г. тварин. У зв’язку із 
зменшенням чисельності певні С. 
взяті під охорону закону (див. 
Охорона природи), ведеться облік 
рідкісних тварин та видів, що пе¬ 
ребувають під загрозою зникнення 
(див. Червона книга), провадяться 
біотехнічні заходи тощо. Перші 
викопні С. відомі з тріасових від¬ 
кладів. Безпосередніми предка¬ 
ми С. вважають звірозубих плазу¬ 
нів. Розділ ЗООЛОГІЇ, що вивчає 
С., наз. теріологією, або мамалі¬ 
ологією. Іл. див. на окремому ар¬ 
куші, с. 224—225. 
Літ.: Огнев С. И. Звери СССР и при- 
лежащих стран, т. 1—9. М.—Л., 
1928—57; Фауна України, т. 1, в. 1. 
3. К., 1956—68: Барабаш-Никифоров 
И. И., Формозов А. Н. Териология. 
М., 1963; Жизнь животньїх, т. 6. 
М., 1971. О. П. Корнєев. 
ССАННЯ — природжений безу¬ 
мовний рефлекс у ссавців, в т. ч. 
людини, що формується у плода 
ще в період зародкового розвитку. 
Вже у 18-тижневого плода при под¬ 
разненні язика спостерігаються 
сисні рухи; на 21—22-му тижні — 
спонтанне С., на 24-му — розшу¬ 
ку вальні й сисні реакції. Центр 
С. міститься в стовбурній частині 
головного мозку. С. зумовлює під¬ 
вищення лактації. 
стабілізатор (від лат. зІаЬі- 
ІІ5 — незмінний, стійкий) — 1) С. 
в автоматиці — пристрій, 
що автоматично підтримує задане 
значення регульованої величини. 
Розрізняють С. електр. струму 
(див. Баретер), напруги (див. 
Іонні прилади), кутової швидкості 
та ін. параметрів. Бувають зі 
зворотним зв*язком і без зворотно¬ 
го зв’язку. Див. також Регулятор. 
2) С. в авіації і повіт¬ 
роплаванні — горизонтальна 
частина оперення літака та ін. 
літальних апаратів, що забезпечує 
їхню поздовжню стійкість у польо¬ 
ті. 3) С. у фотографії 
речовина, що уповільнює або усу¬ 
ває старіння фотогр. емульсії, 
зростання фотогр. вуалі при збері¬ 
ганні світлочутливих матеріалів. 
Такими речовинами є комплексні 
сполуки ртуті, золота, платини 
тощо. 4) С. полімерних матеріалів 
— речовина, що гальмує старіння 
полімерів. До речовин такого ти¬ 
пу належать, напр., антиоксидан¬ 
ти (див. Антиокислювачі, Інгібі¬ 
тори в хімії). 5) С. дисперсних 
систем — речовина, що знижує 
схильність дисперсної фази (див. 
Дисперсні системи) до коагуля¬ 
ції, уповільнює седиментацію. 
Стабілізаторами, напр., емульсій 



служать емульгатори. Див. та¬ 
кож Гіростабілізатор. 
стабілізація (від лат. зіаЬіІіз— 
незмінний, стійкий) — впорядко¬ 
вування, зміцнення, надання стій¬ 
кості, незмінності; стан стійкості, 
сталості. Дає змогу впорядковува¬ 
ти грошовий обіг (див. Стабіліза¬ 
ція валюти), підтримувати задане 
значення регульованої величини 
(С. в автоматичному керуванні, 
стабілізація частоти в радіотех¬ 
ніці), зміцнювати грунти (див. 
Закріплення грунтів), підвищу¬ 
вати стійкість речовин, забезпе¬ 
чувати стійкість літальних апа¬ 
ратів у польоті тощо. Див. також 
Стабілізатор. 
стабілізація ВАЛіЬТИ — під- 
тримання курсу нац. валюти ка¬ 
піталістичних країн шляхом здійс¬ 
нення відповідних заходів як внут¬ 
рішнього, так і зовнішнього поряд¬ 
ку. Внутр. заходи С. в.— це ну¬ 
ліфікація грошей, девальвація та 
ревальвація грош. одиниці щодо 
золота (срібла) або ключових ре¬ 
зервних валют. Зовн. заходи С. в. 
зводяться до держ.-монополіс¬ 
тичного регулювання міжнар. ва¬ 
лютних відносин. Практика С. в. 
поширилась в умовах валютної 
кризи, що відбувається з поглиб¬ 
ленням загальної кризи капіталіз¬ 
му. Посилення інфляції та експорт 
її, незбалансованість у зовн. роз¬ 
рахунках капіталістичних країн, 
масова міграція короткострокових 
спекулятивних капіталів («гаря¬ 
чих грошей»), валютні війни то¬ 
що — все це призводить до періо¬ 
дичного знецінення грош. одиниць 
та частої зміни валютного курсу. 
Після 2-ї світової війни валютне 
регулювання застосовувалося в 
багатьох капіталістичних країнах. 
На основі Бреттон-вудських угод 
(1944) було встановлено тверді, 
зафіксовані Міжнародним валют¬ 
ним фондом валютні паритети. 
В 70-х рр. у розвитку капіталістич¬ 
ної валютної системи почався но¬ 
вий етап, що характеризувався не¬ 
сталістю та різким коливанням 
валютних курсів. Ямайські валют¬ 
ні угоди (1978) офіційно закріпили 
за капіталістичними країнами пра¬ 
во встановлювати в себе як фіксо¬ 
ваний, так і «плаваючий» курс 
валют. Таким чином, були створені 
більш сприятливі умови для віль¬ 
ного і стихійного курсоутворення. 
з розвитком у світовій капіталі¬ 
стичній економіці інтеграційних 
процесів і виникненням замкнутих 
імперіалістичних екон. та політ, 
угруповань поширилася практика 
між держ. регіонального регулю¬ 
вання курсу валют. На початку 
80-х рр. поширилася така практика 
С. в., як різке підвищення облі¬ 
кових ставок. Цю т. 3. політику 
«дорогих грощей» особливо щиро- 
ко використовують США та Вели¬ 
кобританія з метою С. в. На пере¬ 
шкоді прагнення імперіалістичних 
урядів забезпечити С. в. стоять 
розвиток інфляції, зростання бюд¬ 
жетних дефіцитів, кризи платіж¬ 
них балансів, спекулятивна діяль¬ 
ність міжнар. монополій, заго¬ 
стрення міжімперіалістичних су¬ 
перечностей. Див. також Валютна 
політика. в. П. Степаненко. 
стабілізація ЧАСТртЙ в 
радіотехніці — підтриму¬ 
вання постійного значення частоти 

електричних коливань, створю¬ 
ваних генератором. Досягається 
застосуванням стабільних частото- 
задаючих елементів, усуненням де¬ 
стабілізуючого впливу на пара¬ 
метри схеми генератора (насампе¬ 
ред на параметри коливального 
контура), а також на режим його 
дії зовн. і внутр. чинників: зміни 
т-ри, вологості, атм. тиску, жи¬ 
вильної напруги тощо. Для С. ч. 
застосовують кварцові резонатори 
та коливальні контури з високою 
добротністю (див. Добротності 
вимірювач:) і з постійною резонанс¬ 
ною частотою коливань. В разі 
потреби генератор вміщують у 
термостат, запобігаючи тим са¬ 
мим впливові зовн. т-ри і вологості. 
Вплив внутр. нагріву деталей ге¬ 
нератора усувають мех. компен¬ 
саторами. Велику увагу приділя¬ 
ють вибору схем, конструкцій і 
режимів дії генераторів. Крім того, 
для С. ч. використовують об’ємні 
резонатори, автом. регулятори ча¬ 
стоти, різного типу стабілізато¬ 
ри. Висока С. ч. притаманна мо¬ 
лекулярним генераторам. С. ч.— 
важливий засіб поліпшення радіо¬ 
зв’язку. 
СТАБІЛІЗ^^ЮЧИЙ ДбБІР — 
фсюма добору природного, що 
заоезпечує переважне виживання 
і розповсюдження в природі осо¬ 
бин з нормальними (середніми) 
ознаками. Теорію С. д. розро¬ 
бив (1941—46) І. І. Шмальгаузен. 
С. д. підтримує норму реакції 
популяції або виду, що раніше 
склалася, захищає і стабілізує 
їхній нормальний тип розвитку. 
При С. д. організми, ознаки яких 
близькі до середнього значення для 
даної популяції, мають більшу 
пристосованість до умов середови¬ 
ща, ніж особини з крайнім вияв¬ 
ленням ознаки. Звідси С. д. лік¬ 
відує всі крайні варіанти, що ви¬ 
никають внаслідок мутацій, ре- 
комбінацій тощо. С. д. звужує 
межі мінливості] є консерватив¬ 
ним фактором, який захищає усе¬ 
реднену частину популяції від 
оудь-якої пошкоджуючої дії й 
зберігає її стабільність протягом 
тривалого часу (за незмінних умов 
середовища), забезпечуючи тим са¬ 
мим стійкість (стабільність) жи¬ 
вої природи. Прикладами дії С. д. 
є лятимеріі, гатерії та ін. види 
тварин, які зберегли незмінними 
ознаки далеких предків, що жили 
десятки мільйонів років тому; 
у рослин — розміри і форма кві¬ 
ток у ентомофільних рослин (див. 
Ентомофілія) більш стабільні, 
ніж у анемофільних (див. Ане¬ 
мофілія) та ін. С. д., поряд з ін. 
формами добору природного, є 
важливим фактором еволюції ор¬ 
ганічного світу. 
Літ.: Современньїе проблеми зволю- 
ционной теории. Л., 1967; Шмальгау¬ 
зен И. И. Фактори зволюции. М., 
1968; Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. 
Зволюционное учение. М., 1981; Сол- 
бриг О., Солбриг Д. Популяционная 
биология и зволюция. Пер. с англ. 
М., 1982. В. А. Труханов. 
СТАБІЛІТРОН [від лат. зіаЬіІіз— 
незмінний, стійкий і {елек)трон]— 
іонний (газорозрядний) або напів¬ 
провідниковий прилад, напруга 
на якому при зміні (у певних ме¬ 
жах) струму, що в ньому прохо¬ 
дить, залишається майже сталою. 
Газорозрядний С. (мал.) являє 

собою герметичний балон з елект¬ 
родами, заповнений інертними 
газами або воднем (електрова¬ 
куумний діод); напівпровіднико¬ 
вий С.— напівпровідниковий діод. 
Розрізняють С. тліючого розряду 
(на напругу 60—150 В), коронного 
розряду (ЗСЮ В—ЗО кВ) і кремніє¬ 
ві напівпровідникові (на напругу 
5—300 В). За допомогою С. ста¬ 
білізують напругу в електричних 
колах. 
СТАбНИКОВ Всеволод Микола¬ 
йович [н. 11 (24).П 1905, с. Чи- 
стюнька, тепер Топчихинського 
р-ну Алт. краю] — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі харчової промисло¬ 
вості, доктор технічних наук 
(з 1940), професор (з 1940), засл. 
працівник вищої школи УРСР 
(з 1975). Член КПРС з 1941. За¬ 
кінчив (1928) Томський техноло¬ 
гічний 1Н-Т, потім працював у 
ньому. В 1937—40 — зав. кафед¬ 
рою Воронезького технологічного 
ш-ту харч, пром-сті, 1946—48 — 
заст. нач. Гол. управління вузами 
харч, пром-сті М-ва вищої освіти 
СРСР, 1948—50 — директор Моск. 
технологічного ін-ту харч, пром-с іі. 
З 1950 працює в Київ, технологіч¬ 
ному ін-ті харч, пром-сті. Осн. 
праці — в галузі масообміну про¬ 
цесів харч, вироби., теорії проце* 
сів і створення високоефективної 
апаратури харч, пром-сті. Наго¬ 
роджений двома орденами «Знак 
Пошани». Держ. премія УРСР, 
1979. 
СТАБОВЙЙ Юрій Михайлович 
(2.IV 1894, Козелець, тепер емт 
Черніг. обл.— 10.VII 1968, Київ)— 
укр. рад. кінорежисер та кінодра¬ 
матург. У 1924—34 працював на 
Одеській кінофабриці ВУФКУ 
як сценарист і режисер: написав 
сценарії «Руки геть від Китаю!», 
«Вендета», «Укразія», «ПКП» (три 
останні — у співавторстві) та 
поставив худож. фільми «ПКП» 
(1926, разом з А. Лундіним), «Два 
дні» (1927, одна з кращих укр. 
«німих» картин, присвячених гро¬ 
мадян. війні), «Людина з лісу» 
(1927), «Перлина Семіраміди» 
(1928), «Експонат з паноптикуму» 
(1929). Серед документальних 
фільмів — «25 тисяч» (1930), «Вес¬ 
няний базар», «Перша українська 
олімпіада» (1931). Пізніше зай¬ 
мався літ. діяльністю (п’єси «Ду¬ 
ша Сходу», «Вир» та ін.). 
ставайГЕР — місто на Пд. Зх. 
Норвегії, адм. ц. фюльке (області) 
Ругаланн. Мор. порт на пд. бере¬ 
зі Букн-фіорду Північного м., 
залізнична станція. 87 тис. ж. 
(1976). Підприємства суднобудів¬ 
ної, електрометалург., хім. і наф- 
тохім., поліграф., текст., швейної 
і харч. (гол. чин. рибопереробної) 
пром-сті. Центр рибальства. Му¬ 
зей (археол. колекції). Архіт. па¬ 
м’ятка — готичний собор 12 ст. 
С. згадується з 11 ст. 
СТАВИ РИБрвОДНІ — штучно 
створені водойми для розведення 
і вирощування риби. За техноло¬ 
гічним призначенням С. р. поді¬ 
ляють на літні — нерестові, маль¬ 
кові, вирощувальні, нагульні, зи¬ 
мові — зимувальні і спеціальні — 
маточні, ізолятори та ін. За міс¬ 
цем розташування розрізняють 
С. р. руслові (у руслі річок чи бал¬ 
ках), заплавні, лісові, польові 
та ін. С. р. забезпечуються водою з 
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Стабілітрон коронного 
розряду: 
1 — балон, наповіїений 
воднем; 
2 — анод; 
3 — катод. 
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Ставковик малий. 

Ставрида середземно¬ 
морсько-атлантична. 

струмків, річок, озер, каналів, 
але найкраще з головного ставка, 
розміщеного у верхній частині 
г-ва. Рівень води, утворений греб¬ 
лею в головному ставку, має бути 
вищим, ніж у розташованих ниж¬ 
че С. р., що створює самопливне 
безперебійне водопостачання ста¬ 
вів. Наповнення С. р. водою від; 
бувається по каналах, лотоках і 
трубопроводах. Водопостачання 
ставів має бути незалежним одне 
від одного. На С. р. обладнують 
рибозахисні пристрої (рещітки, 
сітчасті загородження), що запо¬ 
бігають виходу вирощуваної риби 
з ставів і заходження в них хижої 
та малоцінної риби. Спускають 
воду з С. р. через донні водоскид¬ 
ні споруди «монахишлюзи. Пло¬ 
ща кожного з ставів у рибоводно- 
му г-ві знаходиться в певному 
співвідношенні. Див. також Став¬ 
кове рибне господарство, Рибо¬ 
розплідник. П. Т. Галасуй. 
СТАВЙСЬКИЙ Ізяслав Михайло¬ 
вич (н. 23.V 1927, Кіровоград) 
укр. рад. кінорежисер, засл. ді¬ 
яч мист. УРСР (з 1983). У 1953 
закінчив Київ, педагогічний ін-т 
ім. М. Горького, 1959 — режисерсь¬ 
кі курси ВДІКу. З 1959 — на 
Київ, кіностудії науково-популяр¬ 
них фільмів. Поставив фільми: 
•«Людина і хліб»- (1967), -«Економі¬ 
ка, управління, людина» (1971), 
чДуми про хліб» (1972), -«Еконо¬ 
міка — головна політика» (1975), 
•«Іллічеве поле» (1977), -«Чи відпо¬ 
відає своїй посаді?» (1979) та ін. 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани». 
СТАВЙЩЕ — селище міського ти¬ 
пу Київ. обл. УРСР, райцентр. 
Розташоване на р. Гнилому Тіки- 
чі (бас. Пд. Бугу), за 25 км від 
залізнич. ст. Жашків. 7,2 тис. ж. 
(1982). Вперше згадується в писем¬ 
них джерелах поч. 17 ст. В 1635 С. 
надано магдебурзьке право. Насе¬ 
лення його брало участь у визволь¬ 
ній війні українського народу 
1648—54. С. було центром Варени¬ 
ці повстання 1664—65. За Андру- 
сівським перемир'ям 1667 залиши¬ 
лося під владою шляхет. Польщі. 
Селяни С. брали участь у Палія 
повстанні 1702—04, гайдамаць¬ 
кому русі, Коліївщині. Після 2-го 
поділу Польщі (1793) С. у складі 
Правобережної України возз’єд¬ 
нано з Росією. Рад. владу встанов¬ 
лено в січні 1918. З 1956 С.— 
с-ще міськ. типу. У С.— приладо- 
буд. (київ, виробничого об’єднання 
•«Точелектроприлад»), маслороб¬ 
ний та хлібний з-ди, племптахо- 
радгосп, міжколг. буд. орг-ція, рай- 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. З заг.-осв. та музична 
школи, лікарня, поліклініка, дит. 
санаторій. Будинок культури, кі¬ 
нотеатр, бібліотека. В С. народив¬ 
ся укр. етнограф Т. Р. Рильський. 
СТАВЙЩЕНСЬКИЙ РАЙОН — 
на Пд. Зх. Київ. обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1923. Площа 0,7 тис. км^. 
Нас. 32,9 тис. чол. (1982). У райо¬ 
ні — ЗО населених пунктів, під¬ 
порядкованих селищній і 20 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Ставище. С. р. розташований 
в межах Придніпровської височи¬ 
ни. Поклади торфу, цегельно-че¬ 
репичних глин. Є джерела міне¬ 
ральних вод. У межах району бере 

початок р. Гнилий Тікич (бас. 
Пд. БугуУ Грунти — опідзолені 
чорноземи. Лежить у лісостеповій 
зоні, ліси (граб, клен, ясен, дуб, 
липа, осика) займають 5,4 тис. га. 
Найбільші пром. підприємства — 
ставищенські приладобуд. (київ, 
виробничого об’єднання -«Точелек¬ 
троприлад»), маслоробний та хліб¬ 
ний з-ди. Комбінат побутового 
обслуговування (Ставище). Спе¬ 
ціалізація с. г.— землеробство зер¬ 
ново-буряківничого, тваринництво 

мол.-м’ясного (скотарство, свинар¬ 
ство) напрямів. Площа с.-г. угідь 
1981 становила 52,3 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 47,4 тис. га, сіножаті 
й пасовища — 4,5 тис. га. Гол. 
культури: озима шпениця і цукр. 
буряки. В С. р.— 13 колгоспів, 
радгосп, міжгосп. підприємство 
по вироби, свинини, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія. Майже 
всі автомоб. шляхи (177 км) з твер¬ 
дим покриттям. У районі — ЗО 
заг.-осв. і музична школи, 47 лік. 
закладів, у т. ч. 4 лікарні; дит. 
санат^ій. 21 будинок культури, 
4 клуби, кінотеатр, 27 кіноустано¬ 
вок, 28 6-к. У с. Іванівні С. р. на¬ 
родилися укр. рад. фольклорист, 
хоровий диригент і композитор 
П. Д. Демуцький та укр. рад. хі¬ 
рург В. С. Карпенко, в с. Бесідці— 
укр. рад. фармаколог П. В. Родіо- 
нов. у С. р. видається газ. -«Пра¬ 
пор Леніна» (з 1931). 

І. О. Пилипчук. 
СТАВКА — 1) Встановлений роз¬ 
мір заробітної плати. 2) С. (військ.) 
— найвищий орган управління 
діючою армією, місцеперебування 
(головна квартира) верховного ко¬ 
мандування 1 його штабу. В СРСР 
під час Великої Вітчизн. війни 
С.— найвищий орган Збройних 
Сил на чолі з Верховним Головно¬ 
командуючим — здійснювала стра¬ 
тегічне керівництво воєнними 
діями, готувала плани воєнних 
кампаній, стратегічних операцій, 
визначала заходи щодо розвитку 
тилу і створення запасів, резервів 
матеріальних засобів тощо. 3) Ста¬ 
ровинна рос. назва похідного на¬ 
мету, який ставили для старшого 
воєначальника (полководця) в 
пункті, звідки він мав керувати 
військами під час бою. 4) Пере¬ 
носно — орієнтація, розраху¬ 
нок на щось. 
СТАВКОВЕ РЙБНЕ ГОСПО- 
дАрство — розведення І ви¬ 
рощування риби в ставах і при¬ 
стосованих для цього водоймах 
(в озерах, тех. водоймах, тор¬ 

ф’яних та ін. кар’єрах, нарисових 
полях). На Україні зосереджено 
в системі Гол. управління риб¬ 
ного г-ва внутр. водойм УРСР, а 
також М-ва с. г. УРСР і М-ва 
радгоспів УРСР. Розрізняють С. 
р. г. тепловодне і холодноводне. 
Осн. об’єктом тепловодного г-ва 
є короп, рослиноїдні риби (білий 
амур, білий і строкатий товстоло* 
би), лящ, карась, щука, сом, 
буффало, а холодноводного — ло¬ 
сосеві риби (форель, лосось, сиг). 
Рибгоспи поділяють на повно¬ 
системні і неповносистемні. До 
перших належить більшість держ. 
рибгоспів, що вирощують молодь 
1 товарну рибу. Ці г-ва мають всі 
категорії ставів рибоводних. У 
неповносистемних г-вах є або на¬ 
гульні стави для товарної риби, 
або риборозплідники для виро¬ 
щування зарибка, який постачають 
товарним г-вам, в основному кол¬ 
госпам і радгоспам. У С. р. г. за¬ 
стосовується метод інтенсифіка¬ 
ції росту риб, розроблений В. А. 
Мовчаном. Запровадження цього 
методу дає змогу одержувати в 
середньому з 1 га ставу в пд. об¬ 
ластях України до ЗО ц і більше 
риби, у лісостеповій зоні до 25 ц, 
на Поліссі до 20 ц. Див. також 
Рибництво. 
Літ.: Мовчан В. А. Зкологические 
основи интенсификации роста Кар¬ 

па. К., 1948; Мартмшев Ф. Г. Прудо- 
вое рьібоводство. М., 1973; Інтен¬ 
сивне рибництво. К., 1979. 

П. Т. Галасуй. 
СТАВКОВИКЙ, ставковикові 
(Еутпаеісіае) — родина черевоно¬ 
гих молюсків підкласу легеневих. 
Раковина у більшості видів коніч¬ 
на, тонкостінна. Живуть у прісних 
водах, зокрема озерах, ставках 
(звідки назва), на вологих луках, 
пасовиськах; окремі витримують 
тимчасове пересихання водойм. 
Живляться рослинами, тваринни¬ 
ми і рослинними рештками то¬ 
що. Гермафродити; ікру у виг¬ 
ляді драглистих пгаурів відклада¬ 
ють у воду. Бл. 120 видів, пошире¬ 
них в Палеарктичній і Неоарктич- 
ній біогеографічних областях. В 
СРСР — 12 видів, у т. ч. в УРСР— 
8. Майже усі С. є проміжними ха¬ 
зяями збудників інвазійних хво¬ 
роб людини та диких і свійських 
тварин. Особливо шкідливий С. 
малий (ОаІЬиІа ігипсаіиіа) як 
проміжний хазяїн фасціоли пе¬ 
чінкової — збудника фасціольозу 
великої і дрібної рогатої худоби, 
рідше свиней, коней. Викопні С. 
відомі починаючи з юри. 

, ^ А. Л. Путь. 
СТАВНЙЦЬКИИ Василь Семено¬ 
вич (р. н. невід.— 1730, Львів) — 
укр. друкар. Був помічником сво¬ 
го батька С. Ставницького, а з 
1697 — керівником Львівської 
братської друкарні. Працював 
майстром-складальником і ливар¬ 
ником шрифтів. Нагукував нот¬ 
ний Ірмологіон, кілька видань 
Букваря (тиражем 6—7 тис. кож¬ 
не). Друкарем був і його син 
Петро. ^ Я. Д. Ісаєвич. 
СТАВНЙЦЬКИИ Семен (р. н. 
невід.— 1697, Львів) — укр. дру¬ 
кар і літератор. Працював під¬ 
майстром у Львівській братській 
друкарні, пізніше — майстром 
там же (1662-^, 1677—97) і 
в Унівській друкарні (1670—73, 
1680). Був складальником, брав 
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участь у редагуванні книг і напи¬ 
санні до них передмов. Автор вір¬ 
шованої похвали князю Володи¬ 
мирові Святославичу, що є пере¬ 
робкою вірша Г. Смотрицького з 
Острозької біблії. Після смерті 
С. керівництво львівською брат¬ 
ською друкарнею перейшло до 
його сина В. Ставницького. 
Літ.: Перетц В. Н. Исследования и 
матернальї по истории старинной ук- 
раїїнской литературьі XVI—ХУПІ ве- 
ков. М.—Л., 1962. Я. Д. Ісаєвич. 

СТАВРЙДА (ТгасЬигиз) — рід 
морських риб род. ставридових 
ряду окунеподібних. Довж. до 
55 см, маса 400—500 г, іноді до 1 
кг. Зграйна пелагічна риба. Хи¬ 
жак, живиться дрібною рибою, а 
також ракоподібними. Статевої 
зрілості досягає на 2-му році жит¬ 
тя; самка відкладає до 2 млн. 
ікринок. Бл. 10 видів; поширені 
в тропічних і субтропічних мо¬ 
рях. в СРСР (Балтійське, Чорне, 
Японське моря) зустрічається З 
види, з них у Чорному м.— 2: С. 
середземноморсько-ат¬ 
лантична (Т. ІгасЬигиз 1га- 
сЬигиз) і С. чорноморська 
(Т. тесіііеггапеиз ропіісиз). Об’єкт 
промислу. 
СТАВР0В£ЦЬКИЙ (Транквіліон) 
Кирило (р. н. невід.— 1646, Черні¬ 
гів) — укр. письменник, церковно- 
осв. діяч, друкар-видавець. У 80-і 
рр. 16 ст. викладав слов’ян, і гре¬ 
цьку мови у Львів., а з 1592 — у 
Віденській братських школах. На 
поч. 17 ст.— провідний діяч Львів¬ 
ського братства. Організував влас¬ 
ну пересувну друкарню, де видру¬ 
кував книгу <Зерцало богословіи^ 
(Почаїв, 1618), що містила виклад 
християнських догматів, елементи 
космогонії та збірку проповідей 
^Евангеліе учителное...» (Рахма- 
нів, 1619). В 1621—25 був пропо¬ 
відником у Замості, 1626 перейшов 
в унію, отримав архімандрію Чер¬ 
нігів. Єлецького монастиря, де й 
перебував до кінця життя. В рік 
смерті надрукував зб. прозових 
творів і віршів <Перло многоцЬн- 
ное>. у творах С. є відгомін того¬ 
часного життя, ритміка його вір¬ 
шів близька до нар. дум. 

В. П. Колосова. 

СТАВРОПОЛЬ (1935—43 — Во- 
рошиловськ) — місто, центр Ставр. 
краю РРФСР. Залізнична стан¬ 
ція, вузол автомоб. шляхів. 276 
тис. ж. (1982). Поділяється на З 
міські райони. Засновано 1777 як 
фортецю Азово-Моздоцької укріп¬ 
леної лінії для захисту пд. кордо¬ 
нів Рос. імперії, з 1822 С.— центр 
Кавказ, обл., з 1847 — Ставрополь¬ 
ської губ. Рад. владу встановлено 
1 (14).І 1918. З лютого 1924 С.— 
центр Пд.-Сх. (з жовтня 1924 — 
Пн.-Кавказ., з 1937 — Орджонікід- 
зевського, з 1943 — Ставрополь¬ 
ського) краю. Місто нагородже¬ 
но орденом Жовтневої Революції 
(1977). С.— важливий пром. і 
культур, центр краю. Розвинута 
маш.-буд. та хім. пром-сть (з-ди; 
«Червоний металіст», автопричепів, 
інструм., поршневих кілець, «Елек¬ 
троавтоматика», тех. вуглецю, хім. 
реактивів і люмінофорів та ін.). 
Підприємства м’ясної, кондитер¬ 
ської, виноробної, мол., шкіря- 
но-вз^гт., швейної, меблевої, буд. 
матеріалів та інших галузей проми¬ 
словості. 

В С.— 4 вузи, філіал Моск. кооп. 
ін-ту, 9 серед, спец. навч. закладів. 
Н.-Д. та проектні ін-ти: Всесоюз¬ 
ні люмінофорів і особливо чистих 
речовин, вівчарства та козівницт¬ 
ва; Пн.-Кавказький природних га¬ 
зів, вакцин і сироваток, гідротех¬ 
ніки і меліорації та ін. Музеї: 
краєзнавчий, образотворчих ми¬ 
стецтв, літературний. Театри — 
драм, та ляльок, цирк. 
СТАВРОПОЛЬ — колишня (до 
1964) назва м. Тольятті. 
СТАВРОПОЛЬСЬКА ВИСОЧИ¬ 
НА — височина в центр, частині 
Передкавказзя, гол. чин. у межах 
Ставр. краю РРФСР. Розташова¬ 
на між річками Кубанню і Кумою 
та Кумо-Маничською западиною. 
Довж. 300 км, шир. бл. 170 км. 
Переважні висоти 300—600 м, 
найбільша — 831 м, г. Стрижа- 
мент. Складена з пісковиків, су¬ 
глинків, глин і вапняків. Центр, 
райони С. в. глибоко розчленова¬ 
ні давньою ерозією (долини, бал¬ 
ки, яри). Глибина врізу ерозій¬ 
них форм досягає 240—340 м, на 
Сх.— 40—80 м. Поширені також 
зсуви, блюдця степові тощо. Ро¬ 
довища горючого газу, буд. мате¬ 
ріалів. Степові ділянки розорані, 
на підвищеннях — лісостеп з ши¬ 
роколистяними лісами. Обводне¬ 
на Кубано-Єгорликською систе¬ 
мою і Великим Ставропольським 
каналом. ю. Л. Грубрін. 
СТАВРОПОЛЬСЬКА ПОРОДА 
ОВ£цЬ — порода тонкорунних 
овець вовнового напряму. Виведе¬ 
на 1923—48 у племгоспі «Советское 
руно» Ставр. краю схрещуванням 
новокавказьких вівцематок з бара¬ 
нами амер. рамбульє і грозненсь¬ 
кої породи овець. С. п. о. відзнача¬ 

ється високою вовновою продук¬ 
тивністю, довж. вовни (8—10 см), 
міцною конституцією, пристосо¬ 
ваністю до умов посушливого клі¬ 
мату та пасовищного утримання. 
Жива маса баранів 90—120 кг, 
вівцематок 50—60 кг. Настриг 
вовни від баранів 14—19 кг, від 
маток—7—8 кг. Вовна вирівняна, 
густа, міцна, шовковиста й блис¬ 
куча, тонина 64—70 якості. Пло¬ 
дючість 130—140 ягнят на 100 вів¬ 
цематок. Розводять С. п. о. в 

СТАВРОПОЛЬ¬ 

СЬКИЙ КРАЙ 

Баран ставропольської породи. 

Ставр. і Красно дар. краях. Ниж¬ 
ньому Поволжі, республіках Се¬ 
ред. Азії; використовують для по¬ 
ліпшення вовнової продуктивності 
тонкорунних овець. 

^ Д. К. Міхновський. 
СТАВРОПОЛЬСЬКИЙ край — 
у складі РРФСР. Утворений 13.11 
1924 як Пд.-Сх. область (край); 
16.x 1924 — 13.ПІ 1937 — Пн.- 
Кавказ. край; до 12.1 1943 — Ор- 
джонікідзевський край. Площа 
80,6 тис. км^. Нас. 2622 тис. чол. 
(на 1.1 1982). Осн. населення — 
росіяни, живуть також українці, 
вірмени, греки, білоруси, кара- 
чаєвці, черкеси, абазини, осетини 
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СТАВСЬКИЙ 

Ставропольський 
край. 
У складальному цеху 
Ставропольського заво¬ 
ду автопричепів. 

Ставропольський 
край. 
Ставрополь. У центрі 
міста. 

та ін. Міськ. населення — 51%. 
Ділиться на 34 райони, має 22 
міста і 17 с-щ міськ. типу. До 
складу С. к. входить Карачаево- 
Черкеська автономна область. 
Центр — м. Ставрополь. С. к. на¬ 
городжено орденом Леніна (1958). 
С. к. лежить у Передкавказзі й на 
пн. схилах Великого Кавказу. 
Центр, частину краю займає Став¬ 
ропольська височина (вис. до 
831 м, г. Стрижамент). На Сх.— 
Терсько-Кумська низовина, на Пн. 
і Пн. Сх.— Кумо-Маничська запа¬ 
дина. На Пд. Зх.— передгір’я і 
хребти Великого Кавказу (вис. 
до 5642 м, г. Ельбрус). На Пд. в 
рельєфі виділяється район Кав¬ 
казьких Мінеральних Вод (П’яти- 
гір’я) з горами-лаколітами (Беш- 
тау, Машук та ін.). Корисні ко¬ 
палини: природний газ, нафта, 
мідні й поліметалеві руди, кам. 
вз^ілля, буд. матеріали; джерела 
мінеральних вод. Клімат коети- 
нентальний. Пересічна т-ра січня 
—4, —5® (у горах від —10 до 
—20®), липня -1-22, -1-25®. Опадів 
300—500 мм, у горах — від 600 
до 20(Ю мм на рік. Сніговий покрив 
на рівнині незначний і нестійкий. 
Гол. ріки — Кубань з притоками 
Тебердою, Великим Зеленчуком та 
Малим Зеленчуком; Кума з Під- 
кумком; Єгорлик, Калаус. Багато 
озер та водосховищ (найбільші 
озера: Дадинське, Довсун, Манич; 
водосховища — Сенгілєєвське, Ку¬ 
банське, Отказненське). Біль¬ 
шість озер солоні й мають лік. гря¬ 
зі. С. к. лежить у межах степової 
зони. Рослинність різнотравно- 
злакова на чорноземних і капіта¬ 
нових грунтах. На Ставропольсь¬ 
кій височині — масиви дубово-гра¬ 
бових лісів на сірих лісових опід- 
золених грунтах. На схилах гір 
степова рослинність на чорнозе¬ 
мах, вище 450—500 м — лісосте¬ 
пова; на вис. 800—1000 м — дубо¬ 
во-букові ліси, на вис. 1100— 
2000 м — хвойні ліси, що зміню¬ 
ються субальп. та альп. луками. 
На тер. С. к.— Тебердинський за¬ 
повідник і частина Кавказького 
заповідника. 
Провідні галузі пром-сті — маш.- 
буд., енергетична, нафтоперероб¬ 
на, газова, хім., харч, і легка. 
Електроенергетика базується на 
енергії, що надходить від ДРЕС 
(найбільші — Невинномиська і 
Ставропольська). Видобування на¬ 
фти (діє Нефтекумський нафто¬ 
переробний з-д), газу, розробка 
родовищ мідних і поліметалевих 
руд. Найбільші маш.-буд. і мета- 
лообр. підприємства — з-ди: «П’я- 
тигорськсільмаш», Георгієвський 
арматурний. Черкеський холодиль¬ 
ного машинобудування, ставро¬ 

польські автопричепів, поршневих 
кілець, інструментальний, чЕлект¬ 
роавтоматика», автокранів, «Чер¬ 
воний металіст», Карачаєвський 
інструм. Хім. пром-сть пред¬ 
ставлена невинномиським вироб¬ 
ничим об’єднанням «Азот» та Чер¬ 
кеським хім. об’єднанням; з-дами: 
ставропольськими тех. вуглецю, 
хім. реактивів і люмінофорів, При- 
кумським пластмас. Черкеським 
гумотех. виробів. Харч, пром-сть 
працює на місцевій сировині — 

Ставропольська височина. 

м’ясна, борошномельна, олійно- 
жирова, маслосироробна, мол.,пло- 
до-овочеконсервна, цукр. та вино¬ 
робна. Підприємства цих галузей 
розміщені в усіх містах і рай¬ 
центрах краю. З-ди по розливу 
мінеральних вод у Кисловодсь¬ 
ку, Єсентуках, Желєзноводську. 
Розвиваються текст., взут., швей¬ 
на галузі. Союзне значення має 
Невинномиський вовновий ком¬ 
бінат. Підприємства пром-сті буд. 
матеріалів виробляють залізобе¬ 
тонні вироби, стінові матеріали, 
керамзит, цемент тощо. Дерево- 
обр. промисловість представле¬ 
на черкеським меблевим об’єд¬ 
нанням «Архиз», кисловодським 
меблевим об’єднанням «Бештау» 
та Ставропольським меблевим ком¬ 
бінатом. С. г. багатогалузеве, з 
розвинутим зерновим г-вом і тон¬ 
корунним вівчарством. Площа зро- 
п^ваних земель 1981 становила 
3/1,5 тис. га. Осн. гідротех. спору¬ 
ди: Правоєгорлицька, Терсько- 
Кумська, Східна і Курська зро¬ 
шувально-обводнювальні системи; 
Невинномиський та Великий Став¬ 
ропольський канали. Вирощують 
озиму пшеницю (80% посівів зер¬ 
нових), кукурудзу, озимі ячмінь 
і жито, овес, яру пшеницю, гречку 
та зернобобові, в зх. і пд.-сх. ра¬ 
йонах — посіви рису. Гол. тех. 
культури — соняшник, цукр. бу¬ 
ряки, рицина, коріандр, соя, гір¬ 
чиця та пд. коноплі. Важливе зна¬ 
чення мають овоче-баштанні й кор¬ 
мові культури. Розвинуті садів¬ 
ництво (західні та південно-за¬ 
хідні райони) та виноградарство 
(долина р. Куми). 
У С. к. розводять велику рогату 
худобу мол.-м’ясного напряму і 
тонкорунних овець (7 млн. голів, 
1982^. Створено птахокомбінати 
та ІН. спеціалізовані г-ва. На 
Пд. Зх. край перетинає Пн.- 
Кавказ. з-ця (Ростов-на-Дону — 
Баку), на Пн. Зх.— залізнична лі¬ 
нія Кавказька — Дивне — Еліс¬ 
та. Гол. автомоб. магістралі: Мо¬ 
сква — Ростов-на-Дону — Міне¬ 
ральні Води — Баку, Ставрополь— 
Теберда, Ставрополь — Дивне, 

П’ятигорськ — Нефтекумськ, Чер¬ 
кеськ — П’ятигорськ. Розвинутий 
повітр. і трубопровідний транс¬ 
порт (нафто- та газопроводи). 
У С. к.— 7 вузів (4 — в Ставропо¬ 
лі, 2 — в П’ятигорську, пед. ін-т 
у Карачаєвську), ЗО серед, спец, 
навч. закладів. Всесоюзні н.-д. 
ін-ти: люмінофорів і особливо 
чистих речовин, вівчарства та 
козівництва; н.-д. ін-ти: Пн.-Кав¬ 
казький природ, газів, протичум¬ 
ний Кавказу і Закавказзя, с. г., 
вакцин і сироваток, гідротехніки 
і меліорації — в Ставрополі, ку¬ 
рортології й фізіотерапії — у 
П’ятигорську; астрофіз. обсерва¬ 
торія АН СРСР у станиці Зелен- 
чуцькій. Музеї: краєзнавчі — в 
Ставрополі, Черкеську, П’яти¬ 
горську; образотворчих мистецтв — 
у Ставрополі, Кисловодський ху- 
дож. музей М. О. Ярошенка; му- 
зей-заповідник М. Ю. Лєрмонто¬ 
ва — у П’ятигорську. 4 театри: 
драм, та ляльок — у Ставрополі, 
муз. комедії — в П’ятигорську, 
драм.— у Черкеську. На тер. С. к. 
розташовані один з головних ку¬ 
рортів Рад. Союзу — Кавказькі 
Мінеральні Води, гірсько-кліма¬ 
тичний курорт Теберда, туристські 
бази. 
СТАВСЬКИЙ Володимир Петро¬ 
вич [справж. прізв.— Кирпични- 
ков; ЗО.УП (12.УПІ) 1900, Пенза — 
14. XI 1943, загинув на фронті 
в с. Турки-Перевоз біля м. Невеля, 
похований у м. Великі Луки] — 
рос. рад. письменник. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1918. Учасник 
громадян, війни. Під час Великої 
Вітчизн. війни — фронтовий ко¬ 
респондент центр, газет. Літ. ді¬ 
яльність почав 1922. Перша кн. 
нарисів — «Пройшли» (1924). На¬ 
рисові повісті «Станиця» (1928), 
«Розгін» (1930; однойм. п’єсу по¬ 
ставлено 1932), «На гребені» 
(1931—33) — про соціалістичну 
перебудову села; зб. оповідань 
«Сильніше смерті» (1932), п’єса 
«Війна» (1941) — про події грома¬ 
дян. війни. Редактор журн. «Но¬ 
вий мир» (1937—43). Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
Те.: Фронтовьіе записки. М., 1942; 
О счастье и мужестве. Пенза, 1953; 
Кубанские записи. Краснодар, 1973; 
Укр. перекл.— Розгін. X., 1932; 
На гребені. Х.-К., 1934. 

стАвщина — плата, яку отри¬ 
мували власники та орендарі фе¬ 
од. маєтків на Україні від сільсь¬ 
ких громад за вилов риби у водой¬ 
мах. Відома з 14 ст. Платили її 
грішми або натурою (частиною ви¬ 
ловленої риби). Розмір С. зале¬ 
жав від площі водойми та її зариб¬ 
нення. Як феод.-кріпосницький 
пережиток С. зберігалася на Ук¬ 
раїні в пореформений період. Лік¬ 
відована Декретом про землю 
1917, яким було націоналізовано 
й поміпіицькі землі. 
СТАГНАціЯ (від лат. зіадпшп — 
стояча вода) в економіці — 
застій у виробництві, торгівлі та 
інших галузях нар. господарства. 
С. властива капіталізму, особливо 
на імперіалістичній стадії його 
розвитку. 
«СТАДІЇ ЕКОНОМГЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ» — бурж. теорія 
процесу суспільного розвитку, яка 
При аналізі істор. типу суспіль- 
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ства на перший план висуває рі¬ 
вень техніки і повністю ігнорує ха¬ 
рактер виробничих відносин. Ви¬ 
сунув амер. економіст У. Ростоу 
наприкінці 50-х рр. 20 ст. як 
альтернативу марксистсько-ленін¬ 
ському вченню про суспільно-еко¬ 
номічні формації. 
На противагу даному К. Марксом 
поділові розвитку суспільства на 
п’ять істор. формацій У. Ростоу 
виділяє п’ять <С. е. з.>: «традицій¬ 
не суспільством, «перехідне су¬ 
спільство», «зрушення (перехід) до 
індустріального суспільства», «ін¬ 
дустріальне суспільство», «суспіль¬ 
ство високого масового споживан¬ 
ня». Така періодизація екон. роз¬ 
витку суспільства позбавлена на¬ 
ук. основи, оскільки критерієм 
розмежування «стадій» виступає не 
система виробничих відносин, яка 
визначається характером влас¬ 
ності на засоби виробництва, а 
строкатий набір різнорідних тех- 
ніко-екон. ознак (рівень розвитку 
техніки, пром-сті, обсяг і характер 
споживання тощо). Як різновид 
бурж. концепції <індустріаль- 
ного суспільствам, теорія «С. е. 
3.» використовує хибний у методо¬ 
логічному відношенні технологіч¬ 
ний підхід до екон. систем, внаслі¬ 
док чого вона еклектично об’єд¬ 
нує якісно різні екон. системи. 
Зокрема, «традиційне суспільство» 
охоплює і первісне, і рабовлас¬ 
ницьке, і феод, суспільство. При¬ 
хильники цієї концепції до нібито 
однотипного «індустріального су¬ 
спільства» відносять екон. системи 
сучас. промислово розвинутих ка¬ 
піталістичних і соціалістичних кра¬ 
їн. На поч. 70-х рр. У. Ростоу 
здійснив спробу з’єднати концеп¬ 
цію «С. е. 3.» з аналізом екон. по¬ 
літики, яка, на його думку, також 
нібито визначається лише рівнем 
технологічного розвитку суспільст¬ 
ва. Таким чином, концепція «С. е. 
3.» спотворює теорію наук, кому- 
ніз^^, виступає не тільки як 
засіб боротьби за капіталістичний 
шлях розвитку країн «третього 
світу», а й як пряма апологія ка¬ 
піталізму, нібито доказ його без¬ 
перервної трансформації й вічнос¬ 
ті. А.^ і. Кредісов. 
СТАД І Он [грец. атаб^ОV, спочат¬ 
ку — стадій (міра довжини), зго¬ 
дом — місце для змагань з бігу 
довжиною в один стадій] — комп¬ 
лексна спортивна споруда для 
тренувань і змагань з різних видів 
спорту. Прототипами сучасних бу¬ 
ли старод. С. (прямокутні або під¬ 
ковоподібні витягнуті арени з міс¬ 
цями для глядачів вздовж них) 
в Олімпії, Афінах, Дельфах та 
ін. місцевостях Старод. Греції, 

призначені для Олімпійських ігор 
та ін. змагань. Відродження Олім¬ 
пійських ігор (1894) стимулювало 
буд-во великих С. в багатьох краї¬ 
нах. Складовими частинами су¬ 
час. С. є: спорт, ядро (футбольне 
поле, бігові доріжки, місця для 
стрибків і метання), оточене три¬ 
бунами для глядачів, майданчи¬ 
ки для спорт, ігор і гімнастики 
з допоміжними спорудами і при¬ 
міщеннями, чдісто басейни спортив¬ 
ні. С. бувають відкриті й криті 
(набули поширення в 1950—60-х 
рр.). В СРСР до найбільших нале¬ 
жать Центральний стадіон імені 
В. І. Леніна, стадіон — спортив¬ 
ний комплекс «Олімпійський» 
(обидва — у Москві), Стадіон рес¬ 
публіканський у Києві, стадіон 
ім. С. М. Кірова у Ленініраді, 
стадіон «Динамо^ у Тбілісі. 
СТАДІОН ГМЕНІ В. І. ЛЕНІНА 
Центральний — один з найбіль¬ 
ших у світі спортивних комплек¬ 
сів. Споруджено у Москві 1955— 
56, реконструйовано 1976—79. До 
складу комплексу входить бл. 140 
спорт, споруд: Велика і Мала 
спортивні арени з трибунами (на 
100 тис. глядачів та 14 тис. гля¬ 
дачів), плавальний басейн. Палац 
спорту (на 12—15 тис. гляда¬ 
чів), дитячий стадіон, тенісне 
містечко, тренувальний критий 
каток, 26 спорт, залів, 10 фут¬ 
больних полів, 4 легкоатлетич¬ 
ні комплекси, бл. 80 відкритих 
баскетбольних, волейбольних та ін. 
майданчиків, полігон для стріль¬ 
би з лука. Взимку діє бл. 20 май¬ 
данчиків для хокею з шайбою, фі¬ 
гурного катання, працює лижна ба¬ 
за. Стадіон має різні допоміжні 
споруди (майстерні, лікувальний 
диспансер тощо). Був головним 
стадіоном ХХП Олімпійських ігор. 
Всі споруди комплексу об’єднані 
парком. Автори проекту осн. спорт, 
комплексу — архітектори О. Вла- 
сов, І. Рожин, М. Уллас, О. Хря- 
ков, інж. В. Насонов, М. Рєзни- 
ков, В. Полікарпов; Ленінська пре¬ 
мія, 1959. 
стАдібн республікансь¬ 
кий у Києві. Споруджено 1937— 
41 за проектом арх. М. Г. Гречини. 
Відкриття стадіону було призначе¬ 
но на 22.VI 1941; відбулося 22.VI 
1946. Заг. площа стадіону 53 га. 
Після реконструкції 1966—67 ста¬ 
діон розширено, добудовано дру¬ 
гий ярус трибун (арх. М. Гречина, 
Г. Гранаткін, А. Анищенко, М. 
Губов). Стадіон має 100 тис. місць. 
Простір під трибунами використа¬ 
но для критого зимового стадіону 
(пл. 12 тис. м^). Вхід на стадіон — 
у вигляді колонади. Крім гол. аре¬ 
ни з футбольним полем і біговою 

чив польс. драм, студію. У 1894— 
1913 — актор і режисер Театру 
товариства <Руська бесідам у 
Львові (1906—13 — директор), 
1917—18 — Театру Миколи Са- 
довського. В 1913—39 (з перерва¬ 
ми) керував укр. профес. трупами 
в Галичині (див. Стадника Й. Д. 
театри), Театром імені 1. Тобі- 
левича (1933—35), Українським 
драматичним театром імені Ле¬ 
сі Українки у Львові (1939—41), 
драм, театром в Дрогобичі (1944— 
45), Театром мініатюр у Львові 
(1945—47). Серед ролей — Іван 
(«Дай серцю волю, заведе в нево¬ 
лю» Кропивницького), Голохвос- 
тий («За двома зайцями» Стариць- 
кого), Микита («Влада темряви» 
Л. Толстого), Хлестаков («Ревізор» 
М. Гоголя), Урієль («Урієль Ако- 
ста» Гуцкова), Яго («Отелло» 
Шекспіра). Вистави: драматичні — 
«Украдене щастя» 1. франка (грав 
роль Гурмана), «Лісова пісня» 
Лесі Українки, «Вантаж» Я. Га- 
лана, «На дні» М. Горького (грав 
роль Актора), «Вишневий сад» 
Чекова, «Ткачі» Гауптмана, «Ску- л ™ ^ 
пий» Мольєра (грав роль Гарпаго- Стадний, 
на), «Вовки» Р. Роллана; оперні — 
«Запорожець за Дунаєм» С. Гула- 
ка-Артемовського, «Роксолана» 
Д. Січинського, «Євгеній Онєгін» 
П. Чайковського, «Травіата» Дж. 
Верді та ін. Знявся у кінофільмі 
«Вітер зі Сходу» (1941). Викла¬ 
дацька діяльність у Муз.-драм, 
школі Миколи Лисенка (Київ, 
1917—18) та драматичній ш^лі 
при Вищому музичному ін-ті 
ім. М. Лисенка (Львів, 1922—24), 
студіях і драм, школах. Серед 
учнів -- А. Бучма, М. Кругиель- 
ницький, Є. Коханенко, Я. Геляс, 
С. Стадникова. Автор спогадів 
про театр, життя Галичини, пере¬ 
кладів п’єс і лібретто опер. 
Те.: Народження театру. «Література 
і мистецтво», 1941, 4. 
Літ.: Медведик П. Йосип Стадник.— 
Сердюк О. Талановитий сподвижник 
театру. «Жовтень», 1976, № 9. 

П. К. Медведик. 
СТАДН И К Ярема Йосипович 
(10.IX 1903, м. Збараж, тепер 

СТАДНИК 

Стадіон імені В. І. Леніна в Москві. 
1955—56. Реконструкція 1976—79. 

Й. Д. Стадник у ролях Івана («За* 
ламейський війт» П. Кальдерона) 
та Гірея («Маруся Богуславка» М. 
Старицького). 

доріжкою на стадіоні є тренуваль¬ 
ні спорт, майданчики й гімнастичні 
зали, криті плавальні басейни, 
тенісні корти, лижний трамплін з 
штучним покриттям. Встановлено 
4 метал, вишки для прожекторів ве¬ 
чірнього освітлення. До ХХП 
Олімпійських ігор в СРСР ста¬ 
діон 1978—^ реконструйовано. 
СтАднИК Йосип Дмитрович (18. 
ПІ 1876, с. Валява, тепер Жешув- 
ського воєводства ПНР — 8.XII 
1954, Львів) — укр. актор, режи¬ 
сер дожовтневого і рад. театру, 
педагог і перекладач. Чоловік 
С. Стадникової, батько С. Стад- 
никівни та Я. Стадника. Закін- 

Стадіон респз^бліканськиЙ у Києві. 
1937—41; 1966—67. Реконструкція 
1978-80. 
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СТАДНИК.А Й. Д. 
ТЕАТРИ 

С. Й. Стадниківна. 

С. Л. Стадникова. 

Сталактити (вгорі) і 
сталагміти в Червоній 
печері. Кримські гори. 

Терноп. обл.— 19.XII 1946, Львів) 
— укр. рад. драм, актор, співак і 
режисер. Син Й. Стадника і С. 
Стадниковоі, брат С. Стадників- 
ни. Закінчив театр, студію Й. 
Стадника. На професійній сцені 
з 1921. Працював у Театрі това¬ 
риства ^Руська бесідам та в ін. 
зх.-укр. трупах (1922—31, 1935— 
37), в театрах чКриве дзеркало» 
(1932—34), оперети (1938—39), мі¬ 
ніатюр та естради (1941), юного 
глядача (1945—46), всі — у Львові. 
Серед ролей — Левко (чНіч під 
Івана Купала» Старицького), Ми¬ 
кола (ч Мартин Бору ля» Карпенка- 
Карого), Андрійко (чВесілля в Ма¬ 
линівці» Юхвіда), Хлестаков («Ре¬ 
візор» М. Гоголя), Лейн («Клопіт 
з Ернстом» Уайльда). Вистави: 
«Наталка Полтавка» І. Котлярев¬ 
ського (грав роль Петра), «Бая¬ 
дера» І. Кальмана, «Жайворонок» 
і чЦигансьГча любов» Ф. Легара, 
«Пошились у дурні» М. Кропив- 
ницького та ін. П. К. Медведик. 
СТАДНИКА й. д. теАтри — 
мандрівні театри драми, опери і 
оперети під худож. керівництвом 
Й. Стадника. Діяли з перервами 
протягом 1913—39 у Зх. Україні. 
Мали різні назви: «Українсь¬ 
кий нар. театр зі Львова» (1913— 
14), «Союз українських артистів» 
(1924—26), кооператив «Українсь¬ 
кий театр)^» (1927—31), «Мистецьке 
турне» Й. Стадника (1935—39) 
та ін. В різний час у С. Й. Д. 
т. працювали: А. Бучма, О. Ле- 
вицька, Я. Стадник, С. Стадни¬ 
кова, М. Бенцаль, І. Рубчак, 
Я. Геляс, П. Сорока, Л. Кривиць- 
ка, С. Федорцева, К. Пилипенко, 
І. Коссакова, С. Орлян, Л. Боро¬ 
вик. В репертуарі були вистави, 
здійснені Й. Стадником: драматич¬ 
ні — «Мартин Бору ля» І. Карпен- 
ка-Карого, «Дон Кіхот із Еттенгай- 
ма» і «Вантаж» Я. Галана, «Мазе¬ 
па» Ю. Словацького, «Хам» за 
Е. Ожешко, «Розбійники» Ф. Шіл- 
лера, «Вовки» Р. Роллана, «Ску¬ 
пий» Ж. Б. Мольєра; музичні — 
«Ноктюрн» М. Лисенка, «Сільва» 
І. Кальмана, «Паганіні» Ф. Лега¬ 
ра. В 1939 актори С. Й. Д. т. уві¬ 
йшли до складу Українського дра¬ 
матичного театру імені Лесі Ук¬ 
раїнки у Львові. П. К. Медведик. 
СТАДНИКГВНА Стефа Йосипів 
на (20.IX 1912, Тернопіль — 27.11 
1983, Львів)— укр. рад. артистка, 
співачка (сопрано). Дочка Й. 
Стадника і С. Стадниковоі, сест¬ 
ра Я. Стадника. Театр, освіту здо¬ 
була у Варшавській драм.^ школі. 
Працювала в укр. театрі Й. (Ітад- 
ника (1926—39, з перервою, 
див. Стадника Й. Д. театри), 
в польс. оперетах у Львові, Поз¬ 
нані, Вільнюсі (1930—33), у трупі 
«Артистичне турне» (1934), в 
Українському драм, театрі ім. 
Лесі Українки у Львові (1939—41), 
Львівському театрі юного глядача 
імені М. Горького (1944—48), 
у Харків, укр. драм, театрі ім. 
Т. Г. Шевченка (1948—57), Укр. 
драм, театрі ім. М. Заньковецької 
(1959—78). Серед ролей — Шин¬ 
карка («Гайдамаки» за Т. Шев¬ 
ченком), Надія Петрівна («Бла¬ 
китна троянда» Лесі Українки), 
Ліза («Лихо з розуму» Грибоєдова), 
Біанка («Отелло» Шекспіра). 
Партії: Оксана («Запорожець за 
Дунаєм» Гулака-Артемовського), 

Наталка («Наталка Полтавка» Ли¬ 
сенка), Белла («Паганіні» Легара) 
та ін. Знімалась у кіно (Марися, 
«Вітер зі Сходу», 1941). 

П. К. Медведик. 
СТАДНИКОВА Софія Андріївна 
(13.ІХ 1888, Тернопіль — 21.IX 
1959, Львів) — укр. драм, актриса 
і співачка (драматичне сопрано) 
дореволюц. і рад. театру. Дочка 
Е. Стечинськоі А. Стечинсь- 
кого, дружина Й. Стадника, ма¬ 
ти С. Стадниківни і Я. Стадни- 

С. А. Стадникова в ролях Марусі 
(«Маруся Богуславка> М. Стариць¬ 
кого) та Софії («Безталанна» І. Кар- 
пенка-Карого). 

ка. Закінчила жіночий ін-т у м. 
Яворові (тепер Львів, обл.), во¬ 
кальну освіту здобула в Києві 
1915—17 V професора О. Мурав- 
йової. Дебютувала 1901 в Театрі 
товариства <Руська бесіда>, де 
працювала 1901—13^ Згодом висту¬ 
пала у Стадника Й. Д. театрах 
(1913—14); Театрі Миколи Са- 
довського (1915—18) у Києві, різ¬ 
них театрах Зх. України (1920— 
39), Українському драматичному 
театрі ім. Лесі Українки (1939— 
41), в театрах Дрогобича і Львова 
(1944—47). Серед драм, ролей — 
Анна («Украдене щастя» Франка), 
Маруся («Маруся Богуславка» 
Старицького), Харитина («Най¬ 
мичка» Карпенка-Карого), Мавка, 
Килина («Лісова пісня» Лесі Ук¬ 
раїнки), Марія Тарасівна («Пла- 
тон Кречет» Корнійчука), Ліза 
(«Живий труп» Л. Толстого), Поля 
(«Міщани» М. Горького), Юдіф 
(«Урієль Акоста» Гуцкова). Пар¬ 
тії: Наталка («Наталка Полтав¬ 
ка» Котляревського), Одарка («За¬ 
порожець за Дунаєм» Гулака-Ар¬ 
темовського), Маргарита («Фауст» 
Гуно) та ін. Концертна діяльність: 
арії з опер, укр. нар. пісні. У 1928 
гастролювала в Київ. укр. драм, 
театрі ім. І. Франка. 

П. К. Медведик. 
СТАДНІСТЬ — здатність тварин 
одного виду утворювати більш- 
менш постійні групи — стада; 
характерна переважно для ссавців. 
У одних тварин С. спостерігається 
протягом усього життя (коні, ВІВ¬ 

ЦІ, деякі ластоногі), у інших — 
лише в окремі сезони року (олені, 
вовки), в основі С. лежать успад- 
кувальні дії тварин. Здатність 
утворювати стада з їхньою склад¬ 
ною структурою та взаємопов'яза¬ 
ною поведінкою є пристосуванням 
тварин до умов існування. 
СТАДНіЬК Іван Фотійович (н. 
8.ПІ 1920, с. Кордишівка, тепер 
Вінницького р-ну Вінн. обл.) — 
рос. рад. письменник. Член КПРС з 
1940. У роки Великої Вітчизн. 
війни працював у фронтових газе¬ 

тах. Друкуватися почав 1940. Збір¬ 
ки оповідань і повістей «Максим 
Перепелиця» (1952; однойм. фільм, 
1956), «Люди зі зброєю» (1956), 
«Серце пам'ятає» (1962), «Воєнні 
ПОВІСТІ» (1967) та ін. присвячені 
Рад. Армії. Роман «Люди не анге¬ 
ли» (1962—65) — про укр. рад. 
село. Роман «Війна» (кн. 1—З, 
1970—80) відтворює події Великої 
Вітчизн. війни. Автор п'єс, кіно¬ 
сценаріїв. Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
Те.: Избранньїе произведения, т. 1 — 
2. М., 1979; Сокровенное. Статьн 
и очерки. М., 1980; Укр. п е р е к л. 
— Максим Перепелиця. К., 1960; 
Війна. К., 1975; Люди не ангели. К., 
1981. М. Ф. Гетьманець. 
СТАДО — 1) Поголів’я певного 
виду с.-г. тварин, що складається 
з різних статевих, вікових і вироб¬ 
ничих груп або з однорідної групи 
тварин, сформоване для розділь¬ 
ного утримання, годівлі, випасу чи 
відгодівлі. С. овець наз. отарою, 
великої рог. худоби — чередою, 
Гуртом, коней — табуном, птиці — 
зграєю. Формуючи С., врахову¬ 
ють структуру його, розміри й 
найдоцільніше використання, обо¬ 
рот стада і відтворення ста¬ 
да. 2) Група тварин одного виду, 
статі й віку, сформована в г-ві 
для роздільного утримання, випа¬ 
су й відгодівлі. 3) Група диких 
тварин, що збираються докупи 
тимчасово або постійно. Це т. з. 
стадні тварини (копитні, деякі 
хижаки та ін.). 

В. М. Хрящевський. 
СТАЖ (франц. зіа^е) — тривалість 
ДІЯЛЬНОСТІ в якійсь галузі. Див. 
Трудовий стаж. 
^ТАЖУВАнНЯ — за рад. трудо¬ 
вим законодавством виробнича ді¬ 
яльність для одержання дсювіду 
роботи або підвищення кваліфіка¬ 
ції, форма виявлення придатності 
працівника до тієї чи іншої роботи. 
С. застосовують, як правило, при 
зарахуванні на певні посади жоло- 
дих спещалістів, які закінчили 
вищі навчальні заклади, з метою 
поглиблення їхньої спеціалізації 
безпосередньо на робочому місці; 
для викладачів вищої школи — 
для підвищення кваліфікації. С. є 
й робота за спеціальністю протя¬ 
гом певного часу в театрі, хорео¬ 
графічних та ін. худож. колекти¬ 
вах, в адвокатурі тощо з метою 
відбору і підготовки найздібніших 
осіб на штатні посади. Див. та¬ 
кож Випробувальний строк, Ін¬ 
тернатура. 
СТАЗ (від грец. ахаоі^ — стояння, 
нерухомість) — застій, спинення 
в просвіті будь-якого трубчастого 
органу фізіологічного вмісту: кро¬ 
в’яний С. (гемостаз), каловий С. 
(копростаз), сечовий С., лімфо- 
стаз. В мед. практиці найчастіше 
зустрічається припинення руху 
крові в капілярах (капілярний 
С.) або у венах (венозний С.). 
Спричинюється С. діянням хім. 
і фіз- факторів, отрут бактерій 
або порушенням іннервації судин, 
зміною складу крові тощо. При 
тривалому С. може виникнути 
тромб, некроз. 
СТАЙЄР (англ. зіауег, букв.— 
витривала людина) — спортсмен, 
який спеціалізується в подоланні 
найдовших у певному виді спорту 
дистанцій (напр., бігун — на 5000, 
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робкою нових конструктивних 
форм тощо. Розраховують С. к. 
за граничними станами (за несу¬ 
чою здатністю і розвитком надмір¬ 
них деформацій від статичних і 
динамічних навантажень). 
Літ.: Жудин Н. Д. Стальньїе конст- 
рукции. М., 1957; Жербин М. М. Вьі- 
сокопрочньїе стройтельньїе стали. К., 
1974; Лихтарников Я. М., Кльїков 
В. М., Ладьіженский Д. В. Расчет 
стальних конструкций. К., 1976. 

„ М. М. Жербін. 
СТАЛІН Йосиф Віссаріонович 
[справж. прізв.— Джугашвілі; 
9 (21).ХІ1 1879, м. Горі, тепер 
Груз. РСР — 5.ІІІ 1953, Москва] — 
один з керівних діячів КПРС, 
Рад. д-ви, міжнар. комуністично¬ 
го і робітн. руху, теоретик і про¬ 
пагандист марксизму-ленінізму. 
Член КПРС з 1898. Н. в сім’ї 
кустаря-шевця. Був членом Тиф- 
ліського, Кавказького союзного та 
Бакинського к-тів РСДРП. Учас¬ 
ник революції 1905—07 на Закав¬ 
каззі. В січні 1912 заочно коопто¬ 
ваний до ЦК РСДРП і введений до 
Російського бюро ЦК РСДРП. У 
1912—13 в Петербурзі співробітни¬ 
чав у газ. <3везда> та <Правдаь. 
В кін. 1912 — на поч. 1913 написав 
працю «Марксизм і національне 
питання», яку позитивно оцінив 
В. І. Ленін (див. Повне зібр. тв., 
т. 24, с. 213). Не раз зазнавав ареш¬ 
тів і заслання. Після повалення 
самодержавства в березні 1917 
повернувся з заслання до Петро¬ 
града. Його було введено до скла¬ 
ду Бюро ЦК РСДРП(б) і до редак¬ 
ції газ. «Правда». На УП (Квітне¬ 
вій) Всеросійській конференції 
РСДРП(б) С. обрано членом ЦК. 
З цього часу обирався до ЦК на 
всіх з’їздах партії. Активний учас¬ 
ник Жовта, збройного повстання 
в Петрограді. Член обраного на за¬ 
сіданні ЦК 16 (29).Х 1917 Війсь¬ 
ково-революційного центру, який 
увійшов як керівне ядро до скла¬ 
ду Петрогр. військово-революцій¬ 
ного комітету. Після Великої 
Жовтн. соціалістичної революції — 
нарком у справах національностей 
(до 1922), одночасно 1919—22 — 
нарком держконтролю РРФСР (з 

10 000 м в легкій атлетиці й ков¬ 
занярському спорті, на 50 км в 
лижному спорті). 
СТАЙН (Стейн; Зіеіп) Уїльям Го- 
вард (н. 25.VI 1911, Нью-Йорк) — 
амер. біохімік, член Нац. академії 
наук США та Амер. академії мис¬ 
тецтв і наук. Закінчив Гарвардсь¬ 
кий ун-т (1933). З 1938 працює в 
Рокфеллерівському ун-ті (Нью- 
Йорк), з 1955 — професор біохімії. 
Осн. праці — з аналіт. хімії біл¬ 
ків і ферментів. Розробив кіль¬ 
кісний метод визначення аміноки<> 
лот, заснований на іонообмінній 
хроматографії, вперше встановив 
(разом з ін. вченими) первинну 
структуру рибонуклеази, вивчив 
будову активних центрів фермен¬ 
тів. Нобелівська премія, 1972 (ра¬ 
зом з^С. Муром і К. Анфінсеном). 
СТАЙНЯ, конюшня — приміщен¬ 
ня для утримання коней. Залежно 
від призначення розрізняють С. 
для робочих і плем. коней з табун¬ 
ною 1 стаєнною системами утриман¬ 
ня. При стаєнній системі тварин 
утримують індивідуально чи гру¬ 
пами в денниках або стійлах. 
Жеребців, плем. кобил з лошата¬ 
ми, молодняк рисистого й верхо¬ 
вого напрямів утримують в денни¬ 
ках без прив’язі. С. будують за 
типовими проектами на 40, 80, 
100 голів і більше. їх електрифіку¬ 
ють, обладнують водопроводом, 
каналізацією, вентиляцією та ін. 
Біля С. влаштовують обгородже¬ 
ні майданчики дші прогулювання 
коней (див. Моціон тварин). 

Б. М. Гопка. 
СТАККАТО (італ. 5ІассаІо, букв. 
— уривчастий) — коротке уривчас¬ 
те виконання звуків; один із спосо¬ 
бів добування звуків, протилеж¬ 
ний легато. Позначається словом 
5І;асса1о або крапками над чи під 
нотами. 
СТАЛАГМІТИ (від грец. ахсхХсх,- 
уіібд — краплина) — мінеральні 
утворення (переважно вапнякові) 
на дні печер, галерей та ін. карс¬ 
тових порожнин. Утворюються 
внаслідок випадання в осадок вуг¬ 
лекислого кальцію при випарову¬ 
ванні насиченої ним води, яка ка¬ 
пає зі стелі порожнини. С. ростуть 
знизу догори і мають вигляд буру 
льок, стовпів тощо. Часто, зростаю¬ 
чись з сталактитами, утворюють 
колони (сталагнати). 
СТАЛАКТЙТИ (від грец. отаХах- 
тбе — той, що стікає по краплі) — 
мінеральні утворення (переважно 
вапнякові), що звисають зі ст^і 
й верхніх частин у печерах, під¬ 
земних галереях та ін. карстових 
порожнинах. Утворюються в ре¬ 
зультаті осідання кальциту, який 
випадає в осадок при випаровуван¬ 
ні води, що просочується по трі¬ 
щинах на стелі порожнин. С. рос¬ 
туть згори вниз 1 мають вигляд 
конусів, трубочок^ бурульок. Іно¬ 
ді трашляються ГІПСОВІ та соляні 
сталактити. 
СТАЛАКТЙТИ в архітекту- 
р і — декоративні виступи (схожі 
на природні сталактити) призма¬ 
тичної форми, розміщені рядами, 
що нависають один над одним. 
Застосовувалися для оздоблення 
склепінь, карнизів та ін. частин 
будівель. Характерні для маври¬ 
танської архітектури, середаьо- 
вічного буд-ва у Серед. Азії, на 
Бл. Сході тощо. 

СТАЛЕВІ К0НСТР!5^КЦІЇ — 
конструкції, виготовлені із сталей 
різних марок. Для С. к. (мал.) 
використовують сталь низьковзгг- 
лецеву звичайної міцності (най¬ 
частіше), низьколеговану та висо¬ 
коміцну (напр., з карбонітридним 
зміцненням) сталь. Сталевими 
роблять несучі конструкції й ого- 
роджувальні конструкції будин¬ 
ків і споруд, прогонові будови мо¬ 
стів, опори ліній електропереда¬ 
чі, радіо- і телевежі, резервуари, 
газгольдери, морські платформи 
для буріння свердловин та видобу¬ 
вання нафти і газу, магістральні 
газопроводи і нафтопроводи, ру¬ 
хомі конструкції (напр., підйом 
них кранів, екскаваторів) та ін. 
об’єкти. С. к. виготовл5поть зви¬ 
чайно з первинних сталевих про 
катних елементів різного профілю 
(див. Прокат у металургії), ли¬ 
стової сталі, що їх з’єднують зва¬ 
рюванням (див. Зварні конструк¬ 
ції), болтами (у т. ч. високоміцни¬ 
ми фрикційного типу) або (рідше) 
заклепками (див. Клепані конст¬ 
рукції) у конструктивні елементи— 
балки, колони, ферми, оболонки, 
панелі, плити тощо. Розрізняють 
С. к.: наскрізні (структурні й 
гратчасті конструкції) і суціль¬ 
ні (див. тзкож Листові конструк¬ 
ції, Тонкостінні конструкції)', 
плоскі і просторові. За статичною 
схемою їх поділяють на балкові, 
аркові, рамні, висячі (див. Вися¬ 
чі конструкції) або комбіновані. 
Виготовляють і монтують С. к. 
індустріальними методами. С. к. 
відзначаються відносною легкістю 
і високою міцністю, різноманіт¬ 
ністю конструктивних форм. Вони 
зручні для демонтажу й реконст¬ 
рукції. Осн. вади С. к.— СХИЛЬ¬ 
НІСТЬ до корозії металів і знижен¬ 
ня міцності при високих т-рах. 
Вдосконалення С. к. пов’язане 
з типізацією й уніфікацією кон¬ 
структивних елементів, зменшен¬ 
ням витрати металу (внаслідок 
використання сталей підвищеної 
міцності й попереднього напружен¬ 
ня елементів, див. Попередньо- 
напружені конструкції), з роз¬ 

СТАЛІН 

Й. В. Сталін. 

Сталеві конструкції. 
1. Несучі конструкції 
киснево-конверторного 
комплексу заводу 
«Азовсталь». 
2. Циліндричний башто 
вий копер вентиляцій 
ного стовбура Запор ізь 
кого залізорудного ком¬ 
бінату. 
3. Структурне покрит¬ 
тя колгоспного ринку в 
Фергані. 
4. Міст через старе рус 
ло Дніпра в Запоріж¬ 
жі. 
5. Резервуар місткістю 
ЗО тис. м® з рулонова 
ною стінкою. 
6. Телевізійна башта в 
Харкові. 
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СТАЛІ НА БА Д 

А. Л. Ж. де Сталь. 

Сталінградська битва 
1942-43. 
Бій проти німецько-фа¬ 
шистських загарбників 
в одному з цехів 
заводу «Красньїй Ок- 
тябрь». Листопад 1942. 

1920 — нарком РСІ). Під час гро¬ 
мадян. війни 1918 — 20 — член 
Реввійськради Республіки, Рев- 
військради Пд., Зх. і Пд.-Зх. 
фронтів, представник ВЦВК у Ра¬ 
ді Робітн. 1 Сел. Оборони. В квітні 
1922 обраний Ген. секретарем ЦК 
РКП(б); перебував на цьому посту 
понад ЗО років. В. І. Ленін у «Ли¬ 
сті до з’їзду» (грудень 1922 — сі¬ 
чень 1923), вказавши на деякі не¬ 
гативні риси характеру С., пропо¬ 
нував змістити його з посади Ген. 
секретаря (див. Повне зібр. тв., 
т. 45, с. 328—329). ХНІ з’їзд 
РКП(б) визнав за доцільне зали¬ 
шити С. на посту Ген. секретаря, 
але за умови, щоб він зробив з 
критики В. І. Леніна необхідні 
висновки. 
С. брав активну участь у розробці 
і здійсненні політики партії, пла¬ 
нів будівництва соціалізму, ві¬ 
діграв видатну роль в ідейно-політ. 
розгромі троцькізму та правого 
ухилу у ВКП(б), у захисті ленін¬ 
ського вчення про можливість 
перемоги соціалізму в СРСР. Ве¬ 
лике значення мали праці С. «Про 
основи ленінізму», «Троцькізм чи 
ленінізм?» (обидві — 1924), «До 
питань ленінізму» (1926), «Про 
правий ухил у ВКП(б)» (1929) та 
ін. б.У 1941 С. призначено головою 
Раднаркому СРСР (з 1946 — Го¬ 
лова Ради Міністрів СРСР), ЗО.VI 
1941 — головою Держ. К-ту Обо¬ 
рони, 19.УП — наркомом оборони 
СРСР, 8.УІП 1941 — Верховним 
Головнокомандуючим Збройними 
Силами СРСР. У діяльності С. 
поряд з позитивними сторонами 
мали місце теор. і політ, помилки, 
негативну роль відіграли деякі 
риси його характеру. Поступово 
склався культ особи С., який по¬ 
тягнув за собою грубі порушення 
соціалістичної законності, завдав 
серйозної шкоди діяльності пар¬ 
тії, справі комуністич. будівницт¬ 
ва. XX з’їзд КПРС (1956) засудив 
культ особи як явище, чуже ду¬ 
хові марксизму-ленінізму, при¬ 
роді соціалістичного сусп. ладу. 
В постанові ЦК КПРС від ЗО.VI 
1956 «Про подолання культу осо¬ 
би і його наслідків» партія дала 
об’єктивну всебічну оцінку діяль¬ 
ності С., розгорну*^ критику куль¬ 
ту особи, у 1919—Й С. був членом 
Політбюро ЦК партії, 1952—53 — 
членом Президії ЦК КПРС; 1925— 
43 — член Виконкому Комінтерну, 
з 1917 — член ВЦВК, з 1922 — 
ЦВК СРСР. Депутат Верховної 
Ради СРСР 1—3-го скликань. С. 
присвоєно звання Героя Соціа¬ 
лістичної Праці (1939), Героя 
Рад. Союзу (1945), Маршала Рад. 

Союзу (1943), Генералісимуса 
Рад. Союзу (1945). Нагороджений 
З орденами Леніна, 2 орденами 
«Перемога», орденом Суворова 1-го 
ступеня, З орденами Червоного 
Прапора, медалями. Похований 
на Красній площі біля Кремлівсь¬ 
кої стіни. 
СТАЛІНАБАД — колишня (1929— 
61) назва м. Дуиіанбе. 
сталінгрАд — колишня (1925— 
61) назва м. Волгограда. 
сталінгрАдська бйтва 
1942—43 — одна з найбільших битв 
Великої Вітчизняної, війни і 2-ї 
світової війни; охоплює періоди 
оборонної (17.УП—18.ХІ 1942) і 
наступальної (19.XI 1942—2.П 
1943) операцій, проведених рад. 
військами з метою оборони Ста- 
лінграда і розгрому наступаючих 
на Сталінградському напрямі нім.- 
фашист. військ. Улітку 1942 гіт¬ 
лерівське командування, скори¬ 
ставшись з відсутності другого 
фронту, дістало змогу організува¬ 
ти наступ на пд. крилі рад.-нім. 
фронту з метою загарбання родю¬ 
чих районів Дону, Кубані, Ниж- 
ньоволжя і нафтоносного Кавказу. 
Для наступу на Сталінград було 
виділено з групи армій «Б» 6-у 
армію (команд.— генерал-полков¬ 
ник Ф. Паулюс) у складі 13 д-зій 
(бл. 270 тис. чол., З тис. гармат і 
мінометів та бл. 500 танків). Її 
підтримував 4-й повітр. флот (до 
1200 бойових літаків). Ставка 
Верховного Головнокомандування 
12.VII 1942 створила Сталінгр. 
фронт (команд.— Маршал Рад. 
Союзу С. К. Тимошенко, з 23.VII 
— генерал-лейтенант В. М. Гор- 
дов)у якому ставилося завдання 
спинити дальше просування про¬ 
тивника, що мав перевагу в людях 
у 1,7 раза, в артилерії і танках — 
у 1,3, у літаках — більш як у 2 
рази. Оборонна операція почалася 
17.VII на далеких підступах до 
Сталінграда. Протягом 6 діб пере¬ 
дові загони 62-ї і 64-ї армій чини¬ 
ли запеклий опір нім.-фашист, 
військам. 23.VII противник повів 
наступ на гол. смугу оборони 62-ї 
і 64-ї армій, намагаючись охоплю¬ 
ючими ударами на флангах рад. 
військ у великому вигині Дону ото¬ 
чити їх, вийти в район Калача і 
прорватися до Сталінграда із Зх. 
Внаслідок стійкої оборони і контр¬ 
ударів рад. військ задум противни¬ 
ка було зірвано. Рад. війська до 
16.VІП зупинили просування про¬ 
тивника і зайняли оборону на зовн. 
обводі Сталінграда. Противник 
змушений був кинути з Кавказ, 
напряму на Сталінірадський 4-у 
танк, армію Гудеріана. Беручи 
до уваги пряму загрозу прориву 
противника до міста з Пд.-Зх., 
для оборони цього напряму 7.VIII 
з складу Сталінгр. фронту було 
виділено Пд.-Сх. фронт (команд.— 
генерал-полковник А. І. Єременко). 
Внаслідок контрудару військ Пд.- 
Сх. фронту до 17.VIП противника 
було зупинено, і він тимчасово пе¬ 
рейшов до оборони. 18.VПI нім.- 
фашист. війська поновили наступ 
із Зх. і Пд.-Зх. 23.VПI їм вдалося 
вийти до Волги на Пн. від міста. 
Фланговим контрударом 24-ї та 
66-ї армій, що ПІДІЙШЛИ з резерву 
Ставки, і армій Сталінгр. фронту 
наступ противника з Пн. було зу¬ 
пинено. Нім.-фашист, командуван¬ 

ня ввело в бій додатково 8-у іта¬ 
лійську, а згодом — 3-ю румунсь¬ 
ку армії. Так. чин. група армій 
«Б» під Сталінградом у той час 
налічувала понад 80 д-зій. З 12.IX 
оборону Сталінграда було покладе¬ 
но безпосередньо на 62-у армію 
генерал-лейтенанта В. 1. Чуйкова 
і 64-у армію генерал-майора М. С. 
Шумилова. В місті розгорнулися 
запеклі вуличні бої. Сталінгр. 
фронт 28.IX було перейменовано 
на Донський (команд.— генерал- 
лейтенант К. К. Рокоссовський)у 
а Пд.-Сх.— на Сталінградський 
(команд.— генерал-полковник А. І. 
Єременко). 15.x на вузькій ді¬ 
лянці противникові вдалося прор¬ 
ватися до Волги в районі трак¬ 
торного з-ду, на Пд. від з-ду 
«Барикади». 
18.XI закінчився оборонний пері¬ 
од С. б., в ході якого нім.-фашист. 
вЙська зазнали великих втрат. 
Контрнаступ рад. військ, підго¬ 
товлений у ході оборонної опера¬ 
ції, почався 19.XI. В його рюзробці 
важливу роль відіграли представ¬ 
ники Ставки Верховного Головно¬ 
командування генерали Г. К. Жу- 
ков і О. М. Василевський. Задум 
контрнаступу полягав у тому, 
щоб, завдаючи ударів у напрямах, 
що сходилися на Калач, оточити 
і знищити сталінгр. угіуповання 
противника. Для цього було роз¬ 
горнуто війська Пд.-Зх. (команд.— 
генерал-лейтенант М. Ф. Ватпу- 
тін)у Донського (команд.— гене¬ 
рал-лейтенант К. К. Рокоссовсь- 
кий) і Сталінградського (команд.— 
генерал-полковник А. І. Єременко) 
фронтів. На цей час рад. війська 
переважали противника в людях 
у 1,1 раза, в гарматах і міноме¬ 
тах — у 1,5, у танках і самохідних 
арт. установках — у 2,2, в бойових 
літаках — у 1,1 раза. Війська 
Пд.-Зх. фронту за перший день 
просунулися на 23—35 км, а 65-а 
армія Донського фронту, яка зу¬ 
стріла сильний опір противника, 
пройшла лише З—5 км. Війська 
Сталінгр. фронту почали наступ 
20.XI і вже у перший день прорва¬ 
ли оборону противника. 23.XI з’єд¬ 
нання Пд.-Зх. і Сталінгр. фронтів 
з’єдналися в районі Калач — Со- 
вєтський — Мариновка і оточили 
22 д-зії і понад 160 окремих частин 
6-ї і частково 4-ї танк. нім. армій 
заг. чисельністю 330 тис. чол. Того 
самого дня капітулювало оточене 
угруповання рум. військ. До ЗО.XI 
рад. війська стиснули кільце ото¬ 
чення і створили більш як 500-кі- 
лометровий зовн. фронт. Спроба 
нім.-фашист, командування 12.ХП 
деблокувати свої оточені війська 
ударом з району Котельникова за¬ 
кінчилася для них невдачею. До 
кінця грудня війська Ворон., Пд.- 
Зх. і Сталінгр. фронтів розгроми¬ 
ли війська противника перед зовн. 
фронтом оточення, відкинули за¬ 
лишки їх на 150—200 км. Ліквіда¬ 
цію оточеного угруповання було 
покладено на війська Донського 
фронту. 10.1 1943 після відхилен¬ 
ня противником пропозиції про 
капітуляцію, рад. війська, долаю¬ 
чи запеклий опір противника, 
26.1 розсікли вороже угруповання 
на дві частини. 31.1 припинила 
опір пд. група військ разом з ге¬ 
нерал-фельдмаршалом ф. Паулю- 
сом, а 2.П капітулювала пн. група. 
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В ході С. 6. було розгромлен9 6-у 
і 4-у танкову німецькі, 3-ю і 4-у 
румунські і 8-у італійську армії. 
Нім.-фашист, війська було від¬ 
кинуто далеко на Зх. від Волги. 
Вони втратили вбитими, поране¬ 
ними, полоненими і пропалими 
без вісті бл. 1,5 млн. солдатів і 
офіцерів. Перемога рад. військ 
у С. 6. зробила вирішальний вне¬ 
сок у досягнення корінного пере¬ 
лому як у ході Великої Вітчизн. 
війни, так і всієї 2-ї світової війни. 
Внаслідок С. б. Рад. Збройні Си¬ 
ли вирвали у противника страте¬ 
гічну ініціативу 1 міцно її утриму¬ 
вали до кінця війни. Перемога ще 
вище піднесла міжнар. авторитет 
Рад. Союзу, стала вирішальним 
фактором дальшого зміцнення 
антигітлерівської коаліції. Под¬ 
виг героїв-сталінградців увічнив 
пам’ятник-ансамбль на Мамаєво- 
му кургані. Карти див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 496—497. 
Літ.: Самсонов А. М. Сталинград- 
ская битва. М., 1968; Сталинград: 
уроки истории. Воспоминания участ- 
ников битвьі. [Сборник]. М., 1980. 

І. Д. Єршов. 
СТАЛІНГРАдСЬКА бБЛАСТЬ— 
колишня (1936—61) назва Волго¬ 
градської області РРФСР. 
СТАЛІНО — колишня (з 1924 до 
1961) назва м. Донецька. 
сталінська бБЛАСТЬ — ко¬ 
лишня (з 1938 до 1961) назва 
Донецької області УРСР. 
СТАЛОСТІ СКЛАДУ ЗАКбН — 
один з основних законів хімії: кож¬ 
на чиста хім. сполука, незалежно 
від способу її одержання, склада¬ 
ється з одних і тих самих елемен¬ 
тів, причому відносні кількості 
їхніх атомів виражаються ціли¬ 
ми числами. Строго застосовний 
тільки до газоподібних та рідких 
сполук. Склад кристалічних спо¬ 
лук здебільшого сталий, але може 
бути й змінним, невідповідним ці¬ 
лочисловим відношенням атомів 
(деякі гідриди, карбіди, металі¬ 
ди). Сполуки змінного складу 
наз. бертолідами; сполуки 
ж, які підлягають С. с. з.,— 
дальтонідами. С. с. з. 
встановив Ж. Пруст після трива¬ 
лої наук, суперечки (1801—08) з 
К. Л. Бертолле. 
СТАЛЬ (Зіаеі) Анна Луїза Жер- 
мена де (22.IV 1766, Париж — 
14.VII 1817, там же) — франц. 
письменниця, теоретик л-ри, пуб¬ 
ліцист. Дочка Ж. Неккера. Зас¬ 
нований С. салон став центром 
літ. і політ, думки Парижа. З за¬ 
хопленням зустріла Велику франц. 
революцію 1789—94. Вільнодум¬ 
ство й опозиція до диктатури 
Наполеона І були причиною виг¬ 
нання її з Парижа (1803) і Фран¬ 
ції. Жила в Швейцарії. Подорожу¬ 
вала по Європі. Перший значний 
твір С.^ «Листи про твори і ха¬ 
рактер Ж. Ж. Руссо» (1788). У 
трагедії «Джейн Грей» (1790), 
романах «Дельфіна» (1802), «Ко¬ 
рінна, або Італія» (1807) засуджу¬ 
вала звичаї вищих сфер суспільст¬ 
ва, захищала право жінки на сво¬ 
боду почуттів і думки. В кн. «Про 
літературу, розглянену у зв’язку з 
суспільними інституціями» (1800) 
зробила спробу пояснити л-ру як 
продукт сусп. ладу. В книгах «Про 
Німеччину» (1810), «Роздуми про 
основні події французької револю¬ 

ції» (вид. 1818) проголосила тео¬ 
рію раннього романтизму, вислови¬ 
ла тривогу за долю революції у 
Франції. В автобіогр. кн. «Деся¬ 
тилітнє вигнання» Гопубл. 1821) 
згадувала про перебування (про¬ 
їздом) 1812 на Україні, зокрема 
в Києві. 
Те.: Рос. перекл.— Коринна, или 
Италия. М., 1969. І. М. Лозинський. 

СТАЛЬ (Заславська) Людмила 
Миколаївна [2 (14).ПІ 1872, Ка¬ 
теринослав — 23.IV 1939, Москва] 
— діяч революц. руху в Росії. 
Член Комуністичної партії з 1897. 
Н. в сім’ї фабриканта. В революц. 
русі з 1890. Вела революц. роботу 
в Москві, Петербурзі, Одесі, Ми¬ 
колаєві, Катеринославі. Брала 
участь у виданні більшовицької 
газ. <Жизнь солдатам. В 1907— 
17 — в еміграції. В 1912—14 — 
співробітник газ. «Ярдб^а». В 1917 
— редактор газ. «Пролетарское 
дело», член президії Кронштадт¬ 
ського к-ту партії. Після Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ції — на парт., воєнно-політ. і рад. 
роботі, 1921—23 — член Міжнар. 
жін. секретаріату Виконкому Ко¬ 
мінтерну; з 1924 — на літ. роботі, 
з 1928 — на наук, роботі в Музеї 
Революції СРСР. Нагороджена ор¬ 
деном Леніна. 
СТАЛЬ (нім. ЗіаЬІ) — сплав за¬ 
ліза з вуглецем (до 2% ) та деякими 
ін. елементами; один із залізовугле¬ 
цевих сплавів. Порівняно з чаву¬ 
ном значно міцніша й пластичніша. 
Найважливіший продукт чорної 
металургії, основний матеріал для 
машинобудування, будівництва 
тощо. В давні часи С. виробляли 
сиродутним способом (див. Си¬ 
родутний процес), плавленням у 
вогнетривких тиглях (в них, зо¬ 
крема, одержували булат, див. 
також Дамасько сталь). З 19 ст. 
почалось впровадження потужних 
сталеплавильних агрегатів — мар¬ 
тенівських печей, конверторів, 
з 20 ст.— електричних печей. 
У другій половині 20 ст. широкого 
розвитку набула спец, електро¬ 
металургія сталі. Залежно від ти¬ 
пу сталеплавильного агрегату роз¬ 
різняють мартенівську сталь, С. 
конверторну (бесемерівську і то¬ 
масівську сталь) і електросталь; 
за футеровкою (внутр. викладкою) 
його — С. кислу й оснбвну. За 
особливостями застигання у вилив¬ 
ниці С. буває спокійна, напівспо- 
кійна і кипляча, за хім. складом — 
вуглецева сталь і легована сталь. 
С. поділяють на аустенітну (див. 
Аустеніт), мартенситну (див. 
Мартенсит), перлітну (див. Пер¬ 
літ у металознавстві), феритну 

.(див. Ферит) і кароідну (див. 
Карбіди)', звичайної якості, якісну 
(див. Якісна сталь) і високоякіс¬ 
ну — з жорсткими вимогами до 
ХІМ. складу і вмісту неметалевих 
включень. Є С. конструкційна 
(напр., арматурна сталь, високо¬ 
міцна сталь), інструментальна 
сталь і С. з особливими фіз. і 
хім. властивостями (див. Елек¬ 
тротехнічна сталь, Жароміцна 
сталь, Жаростійка сталь, Маг¬ 
нітна сталь. Немагнітна сталь. 
Нержавіюча сталь). С. використо¬ 
вують у литому і деформівному 
вигляді. Її властивості поліпшують 
легуванням, модифікуванням і 
термічною обробкою. В СРСР 

1980 вироблено бл. 148 млн.т сталі, 
зокрема в УРСР — бл. 54 млн. т. 
Літ.: Справочник металлиста, т. 2. 
М., 1976; Гуляев А. П. Металловеде- 
ние. М., 1977; Знциклопедия неорга- 
нических материалов. т. 1—2. К., 
1977. 

СТАЛЬБЕТбН — бетон на основі 
високоміцного портландцементу, 
кварцового піску й металевого 
заповнювача', вид особливо важко¬ 
го бетону. Крупним заповнюва¬ 
чем для С. служать сталеві дріб, 
стрижні й ошурки, дрібним запов¬ 
нювачем — чавунний дріб і по¬ 
дрібнена лимонітна руда. С. ха¬ 
рактеризується високою стійкістю 
проти зношування, його об’ємна 
маса 37(Ю—6000 кг/м®, міцність на 
стиск 12—20 МПа. Застосовують 
С. у конструкціях ядерних реак¬ 
торів і прискорювачів (для захисту 
обслуговуючого персоналу від ра¬ 
діоактивного випромінювання), в 
покриттях підлог пром. і склад¬ 
ських споруд тощо. 
СТАЛЬСЬКИЙ Сулейман (18.У 
1869, аул Ашага-Стал, тепер село 
Сулейман-Стальського р-ну, Даг. 
АРСР — 23.XI 1937, там же, похо¬ 
ваний у Махачкалі) — лезгинсь¬ 
кий рад. поет-співець, нар. поет 
Дагестану (1934). Учасник Великої 
Жовтн. соціалістич. революції і 
громадян, війни. З 1925 — член 
Даг. ЦВК. В 1900 почав складати 
пісні. В поезіях дожовтневого ча¬ 
су показав злиденне життя гнобле¬ 
ного селянина, викривав визиску¬ 
вачів трудового народу («Старши¬ 
на», 1909; «Судді», 1913; «Слово 
про муллу Рамазана із аулу Веке- 
ляр», «Самовар»). У пожовтневих 
творах оспівував Леніна, партію 
більшовиків, що принесли волю 
і щастя Дагестанові, докорінні со¬ 
ціальні перетворення на його бать¬ 
ківщині, піснею відгукувався на 
всі найважливіші події в країні 
(«Ти комуністом будьі», «Прекрас¬ 
на світу новизна», «Першотравне- 
вий лист», «Дагестан»). Автор 
«Поеми про Серго Орджонікідзе» 
(1936), «Думи про Батьківщину» 
(1937). Високу оцінку творчості 
С. дав М. Горький, назвав його 
Гомером 20 століття. Твори С. 
укр. мовою перекладали П. Ти¬ 
чина, М. Рильський, М. Бажан, 
B. Сосюра, А. Малишко та ін. На¬ 
городжений орденом Леніна. 
Те.: Укр. перекл.— Вибране. К., 
1953; Рос. перекл.— Избранное. 
М.. 1969. 
Літ.: Тростянецький А. Співець на¬ 
родного щастя. «Літературна крити¬ 
ка», 1939, МЬ 6; Корабельников Г. 
Сулейман Стальский. М., 1979. 

А. А. Тростянецький. 

СТАМАті (Зіатаїі) Константін 
(1786, м. Туші, тепер СРР — 12.ІХ 
1869, с. Окниця, тепер Дондюшан- 
ського р-ну Молд. РСР) — молд. 
і рум. поет-романтик. Був у друж¬ 
ніх стосунках з О. Пушкіним. 
Літ. діяльність почав 1824 з пере¬ 
кладів. Писав ліричні й сатиричні 
вірші, байки, поеми, драм, сцени 
з сучасного життя, частина з яких 
є наслідуванням зх. і рос. авторів 
(О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, І. 
Крилова та ін.). Істор. поема «Каз¬ 
ка казок» (пізніша назва — «Ге¬ 
рой Чубер-воде...», 1843) побудо¬ 
вана на нар. переказах. Творчість 
C. сприяла жанровому збагаченню 
нац. л-ри й утвердженню в ній 
народності. 

СТАМАТІ 

Сулейман Стальський. 
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СТАМАТІ-ЧУРЯ 

Стамбул. Вид старої 
частини міста. 

Ге.'.* Рос. перекл.— Избранное* 
Кишинев, 1959. 

- С. В. Семчинський. 
СТАМАТІ-ЧІ^РЯ Константін 
[4.У 1828, Кишинів — 22.11 1898, 
с. Каракушеній Вєк (Старі Кара- 
кушани) тепер Бричанського р-ну 
Молд. РСР] — молд. і рос. 
письменник. Писав і нім. мовою. 
Син К. Стаматі. Був секретарем 
рос. посольств у Парижі, Лондо¬ 
ні, Берліні. Виступав у різних 
жанрах. Автор зо. чДраматичні 
твори» (т. 1—2, 1888—93), при¬ 
годницького роману чОстрів Сага- 
лін» (1894), зб. оповідань <Лі- 
тературний калейдоскоп» (1895). 
У книзі -«Відгомони з Бессара- 
бії» (1898) захоплено відгукувався 
про укр. пісні й танці. В оповідан¬ 
ні •«Лісова квітонька», створеному 
на основі укр. фольклору, оспі¬ 
вував волелюбність і відвагу наро¬ 
ду, засуджував жорстокість панів- 
кріпосників. Рос. мовою видав по¬ 
над ЗО книг: •«Спогади про полю¬ 
вання в Бессарабії» (1854), -«Смерть 
Лєрмонтова» (1885), оповідання 
«Дніпровська русалка» (1887) з 
життя укр. села за кріпаччини. 
Те.: Смерть Лєрмонтова. Одесса, 
1885; Днепровская русалка. Украин- 
ская легенда. Одесса, 1887. 
Літ.: Романець О. К. Стаматі-Чуря. 
«Жовтень», 1959, >6 2. 

О. С. Рома^'сць. 
СТАМ БОЛГЙСЬКИЙ Александр 
Стоїменов (1.ПІ 1879, Славовиця 
Пазарджицького округу — 14.VI 
1923, там же) — болг. політ, і держ. 
діяч. Н. в сел. сім’ї. Освіту здобув 
у Німеччині. З 1902 — один з 
лідерів Болгарського землероб¬ 
ського народного союзу. З 1908 — 

депутат Нар. зборів, з 1911 — Ве¬ 
ликих нар. зборів. У 1915—18 — в 
ув’язненні. В 1918 — учасник Вла- 
дайського повстання солдатів болг. 
армії, що привело до проголошен¬ 
ня в Болгарії республіки. В січні 
1919 ввійшов до коаліційного уря¬ 
ду, 1919—20, 1920—23 — голова 
уряду. Уряд С. провів у країні 
ряд демократичних реформ (у 
т. ч. аграрну). 9.VI 1923 внаслідок 
фашистського перевороту уряд С. 
було повалено, а його самого 
вбито. 
СТАМ БУЛ (тур. І с т а м б у л, 
грец. Константинополь, 
давньорус. Царгород) — міс¬ 
то на Пн. Зх. Туреччини, адм. 
центр ілу (області) Стамбул. Роз¬ 
ташований на берегах пд. частини 
прот. Босфор, зат. Золотий Ріг 
та Мармурового м., на перехресті 
міжнар. шляхів з країн Європи 
до країн Близького Сходу, гол. 
мор. порт країни, міжнар. аеро¬ 
порт. Більша частина С. лежить 
у межах Європи, менша — в Азії; 
транспортне сполучення між ними 
відбувається по ланцюговому мос¬ 
ту через Босфор. Понад 4,7 млн. 
ж. (1980). До завоювання 1453 
турками місто називалося Кон¬ 
стантинополем. З 1453 С.— столи¬ 
ця Османської імперії. Завдяки 
вигідному геогр. положенню і 
стратегічному значенню чорно¬ 
морських проток С. перетворився 
на великий торг.-пром. центр. 
На С. не раз робили походи 
запорізькі козаки (у т. ч. 1615 
під проводом П. Сагайдачного), 
визволяючи бранців з тур. неволі. 
Ці походи оспівано в укр. нар. піс¬ 
нях і думах, у творах Т. Г. Шев¬ 
ченка («Гамалія» та ін.). В 1563 
в С. страчено Д. І. Вигиневецького. 
В 1620—22 в С. перебував Б. 
Хмельницький, який потрапив у 
тур. полон під час Цецорської бит¬ 
ви 1620. У 1855 в С. помер А. Міц- 
кевич. С. був центром молодоту¬ 
рецької революції 1908. Після 
поразки в 1-й світовій війні 1914— 
18 Троїстого союзу, до якого 
входила Туреччина, С. 1918—22 
був окупований військами Антан¬ 
ти. В жовтні 1923 столицю Ту¬ 
реччини перенесено до Анкари. С. 
— найбільший пром. і торг.-фі- 
нанс. центр країни. Численні під¬ 
приємства машинобудівної та ме- 
талообр. (у т. ч. судноверф, елек¬ 
троламповий і автоскладальний 
з-ди), хім., цем., деревообр., меб¬ 
левої, поліграф., текст., швейної, 
шкіряно-взут. та харчосмакової 
(м’ясо-мол., борошномельної, кон¬ 
дитерської, винно-горілчаної, тю¬ 
тюнової) пром-сті. Розвинуті кус¬ 
тарні промисли (вироби з шкіри, 
дерева, металу тощо). У С.— З 
ун-ти (у т. ч. Стамбульський, засн. 
1453), Стамбульська академія еко¬ 
номіки і торгівлі, Вищатех. школа. 
Академія красних мистецтв, кон¬ 
серваторія та ін. вузи. Тур. мед. 
т-во, Хім. т-во та ін. наук, заклади. 
Серед найбільших о-к — б-ка 
Стамбульського ун-ту, Сулейманіє, 
Баязіда. Численні музеї, у т. ч. 
Софії храм, палсшн Топкапи, 
Стамбульський археол., живопису 
і скульптури, тур. та ісламського 
мистецтва. Театри. Бухта Золо¬ 
тий Ріг ділить європ. зону міста 
на 2 частини: Старе місто (Стам¬ 
бул), де зосереджено багато відо¬ 

мих пам’яток середньовіч. архітек¬ 
тури, і Нове місто (Бей Огли), до 
якого входить торг, портовий ра¬ 
йон. Пам’ятки архітектури візант. 
періоду: залиппси фортечних стін, 
комплексу імператорських пала; 
ців, іподрому, а також культові 
споруди, більшість яких було пе¬ 
рероблено турками на мечеті: ба¬ 
зиліка св. Іоанна Студіта Г5 ст.), 
Софії храм (532—537, перебудова¬ 
но в 6—8 ст.), церкви св. Ірини 
(532, перебудовано в 6—8 ст.), 
св. Сергія і Вакха (6 ст.), св. Фе¬ 
дора (11—14 ст.), св. Андрія 
(7 ст.), храмовий комплекс Пан- 
тократора (12 ст.) та ін. До часів 
середньовіччя також належать: 
фортеці Анадолухісари (кін. 14 
ст.), Румеліхісари (1452); мечеті 
Фатіх-джамі (1463—71, зодчий 
А. Сінан, відбудовано 1771 після 
зруйнування), Баязіда (1497— 
1503 або 1505, зодчий Хайреддін- 
ага та ін.); гробниця Роксолат 
(16 ст.; іл. див. на окремому ар¬ 
куші до ст. Меморіальні споруди, 
т. 6, с. 448—449); світські споруди 
в палацовому комплексі Топкапи 
(15—19 ст.). З 18 ст. в архітекту¬ 
ру С. проникають зх.-європ. стилі. 
З 1950 ведуться роботи по рекон¬ 
струкції С. Серед великих адм. 
і громад, споруд — готель Хілтон 
(1954, арх. С. X. Ельдем), муні¬ 
ципалітет (1956—61, арх. К. Хоз- 
мейстер), Пром. банк (1972, арх. 
М. Хепполер). 
Літ.: Петросян Ю. А., Юсупов А. Р. 
Город на двух континентах. М.^ 1981. 
СТАМІЦЬ (Зіашіс, Зіашіїг) Ян 
Вацлав Антонін (19.VI 1717, 
Гавличкув Брод — 27.ПІ 1757, 
Мангейм) — чеський композитор, 
скрипаль, диригент. Музики нав¬ 
чався у свого батька. З 1748 — ке¬ 
рівник Мангеймської капели, яка 
при ньому здобула світову славу. 
Як скрипаль-віртуоз і диригент 
виступав у містах Німеччини і в 
Парижі. Автор 74 симфоній, 
інструм. тріо, інструм. концер¬ 
тів, сонат, культових творів. Зак¬ 
лав основи динамічної манери ке¬ 
рування оркестром. 
стАмо Євген Миколайович [н. 
17 (30).VПI 1912, Київ] — рос. та 
укр. рад. архітектор, засл. арх. 
РРФСР (з 1969). У 1932—36 нав¬ 
чався в Моск. архіт. ін-ті у В. 
Симбірцева і Л. Руднева. Твори; 
житл. будинки на вул. Чайковсь- 
кого (1952), Кремлівський Палац 
заїздів (1959—61), 19-поверхові 
житл. будинки на Ленінському 
проспекті (1965—67), планування 
і забудова мікрорайонів на Мос- 
фільмівській вул. (1965—80), 
житл. району Матвіївського (1966 
—69), кварталів у Несвізькому та 
Хользуновому пров. (1966—69); 
Центр, будинок кіно (1965—67), 
будинки посольства УНР (1967) 
і вид-ва «Прогрес» (1976), Олім¬ 
пійське містечко (1980), всі — у 
Москві, у співавт. С.— один з 
авторів меморіального комплексу 
«Український державний музей 
історії Великої Вітчизняної ВІЙНИ 
1941—45 років» у Києві (1981). 
Нагороджений орденом Леніна. 
Ленінська премія, 1962. Держ. 
премія СРСР, 1981. 

Г. Н. Гричук. 
«СТАМПА» («Еа Зіашра» — «Пре¬ 
са») — італ. щоденна газета лібе¬ 
рального напряму. Засн. 1866. 
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Горна Пролазі 
О 

Мала Івановна з А (рум.) 
(із вересня) 

Перелазоеський 

ГРУПА АРМІЙ „В ' 
І^^^2^(уго^.'6А, 4ТА 
частина сил 

Іаромна 

І Гумракі 
62>0::: 

ГАЛІНГРАД 
ЮЛГОГРАД) 

ийсьх у Гаврилові 

4 ТА 4 
(ої-СорпоР сРайгород 

Дзта/ 
іововськиіУ Камінний Яр 

Тормосин о Іпер. гр. ген./ 
'Миоеа / 

Курмоярські ГРУПА АРМІЙ „А- 

Цимлянська 40 ти 
Ніколасвська 

ІІГутейниково, 

Орловська 

Латошинка 

^рловка 

ГРУПА АРМІЙ 
\ 4/70 

сели і 

СТАЛІНГРАД^^ 
(ВОЛГОГРАД) 

(.будинок Павлом*) 

Виково 

-Мсшковська 
8А(,тал.) 20-28^ 

(із серпня) ^ 

озТіркосояомс 

а 5 УІИ 
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ФРОНТ 

($ 28-IX Спюлінградсьиий фронт) 

8 ПА 1. Вармаицо*. 

51А 

БОЇ У МІСТІ 
13 в«реснк-18 листопада 1942 року 

25 0 2 5 5Д«і« 

р». момич-ГуОияо 

Положення передових частин 62*1 й 64-і армій на кінець 16 липня 
та їхній ВІДХІД 

Гумрак 

Лінія фронту на кінець 22 липня 

Напрями ударів німецько-фашистських військ 

Напрями ударів і контрударів радянських військ 

Лінія фронту на кінець ЗО липня 

Лінія фронту 5—10 серпня 

Лінія фронту на кінець 16 серпня 

Лінія фронту на кінець 12 вересня 

Положення радянських військ на цінець 16 листопада 

Оборонні обводи 

^ГРАДСЬНИЙ 

ФРОНТ 

бо 283Х Піодеиио-Схібмий фронт) | 
х^^порвпрово 8 ПА 16 ПА 

М»2 О- Бої в оточенні та вихід з оточення радянських військ 

рдсна Слобода Садова 

48 тн 
Цифрами позначені 

пере 4 ТА 
4 А (рум.) 

(із жовтня) 

Зелена Поляна 

Лінія фронту на кінець 12 вересня 

Перевезення ВІЙСЬК І боєприпасів Волзькою флотилією 

Напрями ударів німецько-фашистських військ 

Контрудари радянських військ 

Лінія фронту на кінець 26 вересня 

Лінія фронту на кінець ІЗ жовтня 

Лінія фронту на кінець 16 листопада 

@ Завод .Барикади* 

Завод .Красний Октябр" 

ф Тракторний завод 

® Центральний вокзал 



СТАЛІНГРАДСЬКА БИТВА. 
КОНТРНАСТУП РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК 19 листопада 1942 року-2 лютого 1943 року 
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Фінансується концерном <«ФІАТ>. 
Видається в Туріні. 
СТАН — граматична категорія 
дієслова, яка виражає різні взаємо¬ 
відношення між суб'єктом і об'єк¬ 
том дії. Значення С. виражаються 
перехідними дієсловами. Основою 
С. є протиставлення дійсного (ак¬ 
тивного) й пасивного значень, які 
передаються різними граматични¬ 
ми формами. Напр., «Робітники 
будують будинок» (дійсний С.) і 
<Будинок будується робітниками» 
(пасивний С.). У рос., укр. та 
ін. слов'ян, мовах пасивне зна¬ 
чення виражається синтетичними 
зворотними (будинок будується) 
або аналітичними формами, до 
складу яких входить пасивний 
дієприкметник (будинок збудова¬ 
ний, був збудований, буде збудо¬ 
ваний). У неперехідних дієсловах 
також виділяються значення С. 
(безоб’єктне, взаємне, загально- 
зворотне, пасивно-зворотне та ін.), 
які охоплюють певні семантичні 
групи. в. М. Русанівський. 
СТАНДАРТ (англ. зіапсіагсі — 
норма, зразок, мірило) — в широ¬ 
кому розумінні слова — зразок, 
еталон, які приймають за вихідні 
для порівняння з ними ін. об’єк¬ 
тів; у стандартизації — норма¬ 
тивно-технічний документ, який 
встановлює єдині обов’язкові ви¬ 
моги щодо типів, розмірів, якості, 
норм та ін. осн. властивостей об’¬ 
єктів стандартизації. С. поширю¬ 
ється на різні сфери людської ді¬ 
яльності. В СРСР діє Держ. сис¬ 
тема С. (ДСС), що являє собою 
І *мплекс взаємопов’язаних стан¬ 
дартів — ГОСТІВ. Встановлено 
чотири категорії С.: держ. стан¬ 
дарти СРСР (ГОСТ), галузеві 
(ОСТ), респ. (РСТ), С. підпри¬ 
ємств (СТП). В СРСР також за¬ 
проваджено С. Ради Економічної 
Взаємодопомоги (СТ РЕВ). По¬ 
ряд з С. в СРСР діють тех. умови 
(ТУ) на конкретні типи, марки, 
артикули продукції. Всі С. си¬ 
стематично переглядають і онов¬ 
люють відповідно до останніх до¬ 
сягнень науки і техніки. 
стандартизація — встанов¬ 
лення і застосування стандартів 
з метою впорядкування діяльності 
в певній галузі, економного ви¬ 
трачання ресурсів, додержання 
вимог техніки безпеки, підвищен¬ 
ня якості продукції та послуг. 
Об’єктами С. є конкретна продук¬ 
ція, послуги, норми, вимоги, ме¬ 
тоди, терміни, позначення тощо, 
які мають перспективу багатора¬ 
зового застосування в науці, про¬ 
ектуванні, промисловому і с.-г. 
вироби., буд-ві, на транспорті, в га¬ 
лузі культури, охорони здоров’я 
та ін. сферах нар. г-ва, а також 
у міжнар. торгівлі. С.— найваж¬ 
ливіший важіль боротьби за по¬ 
ліпшення якості продукції, її 
здешевлення, засіб спеціалізації 
та кооперування. Базується на 
досягненнях науки та практично¬ 
му досвіді, визначає основу не 
тільки сучасного, а й майбутньо¬ 
го їхнього розвитку. В СРСР С. 
тісно пов’язана з управлінням та 
плануванням нар. г-ва, є одним 
з елементів загальнодерж. єдиної 
технічної політики. Керує С. Дер¬ 
жавний комітет стандартів Ради 
Міністрів СРСР, до системи якого 
входять респ. управління, центри 

С. і метрології, н.-д. ін-ти, ла¬ 
бораторії держ. нагляду за до¬ 
держанням стандартів. У системі 
Держстандарту (ІРСР працює 20 
н.-д. ін-тів і філіалів. На Україні 
С. керує Українське державне 
управління Держстандарту, до си¬ 
стеми якого входять (1983) 2 н.-д. 
ін-ти, 13 центрів С. і метрології, 
11 лабораторій держнагляду за 
додержанням стандартів. Система 
рад. С. передбачає встановлення 
підвищених щодо досягнутого на 
практиці рівня норм та вимог, 
орієнтацію вітчизн. вироби, на 
досягнення світового рівня, посту¬ 
пову уніфікацію виробів. С. в 
рамках Ради Економічної Взає¬ 
модопомоги (РЕВ) узгоджується 
із завданнями Комплексної про¬ 
грами дальшого поглиблення та 
удосконалення співробітництва і 
розвитку соціалістичної економіч¬ 
ної інтеграції країн — членів РЕВ. 
Створено Постійну комісію РЕВ 
по С. Рад. Союз бере активну 
участь у роботі цієї комісії. С. 
сприяє розвиткові зовн. торгівлі, 
зближенню екон. рівнів країн — 
членів РЕВ. СРСР є членом Між¬ 
народної організації по стандар¬ 
тизації. Міжнар. С. сприяє роз¬ 
витку наук.-тех. і культур, спів¬ 
робітництва СРСР з ін. краї¬ 
нами. р. А. Сліпоморий. 
СТАНДЕ (Зіапсіе) Станіслав Ри- 
шард (1897, Варшава — 1.ХІ 1937) 
— польс. революц. поет. Член 
Компартії Польщі з 1923. Перша 
збірка — «Молоти» (1921). У 
1925 разом з В. Броневським і 
В. Вандурським видав поетичний 
бюлетень «Три залпи». Автор збі¬ 
рок «Речі і люди» (1925), «Напев¬ 
но— миі» (1928). З 1931 жив у 
Москві. Працював у редакції 
польс. журн. «Культура мас», 
входив до редколегії журн. «Ин- 
тернациональная литература». В 
Москві вийшли збірки віршів 
«Синє і червоне», «Молодь йде», 
«Поема про Магнітобуд» (усі — 
1933), «Наш крок» (1937), поема 
«Мідний вершник» (1937V Пере¬ 
кладав класичну рос. і рад. пое¬ 
зію («Переклади», т. 1—2, 1935). 
Те.: Укр. перекл.— [Вірші]. В 
кн.: Антологія польської поезії, т. 2. 
К., 1979; Рос. о е р е к л.—Стихи. 
М., 1935. В. П. Ведіна. 
стАнев Ємиліан (справж. ім’я 
та прізв.— Никола Стоянов Ста- 
нев; 14.11 1907, м. Велико-Тирно- 
во — 15.ПІ 1979, Софія) — оолг. 
письменник, академік, нар. діяч 
культури Болгарії (з 1966)^ двічі 
Герой Соціалістичної Праці НРБ 
(1967, 1977). Член Болг. компар¬ 
тії з 1944. Друкуватися почав 
1931. Збірки оповідань «Самі» 
(1940), «Остання боротьба» (1942), 
«Вовчі ночі» (1943), повісті «Ди¬ 
кий птах» (1946), «Чорнушка» 
(1950), «Коли тане іній» (1956) — 
з життя тварин. Повісті «Тихого 
вечора» (1947), «Викрадач перси¬ 
ків» (1948) — соціального спряму¬ 
вання. Автор істор. повістей «Ле¬ 
генда про Сибина, князя Пре- 
славського» (1968), «Антихрист» 
(1970), «Тихик і Назарій» (1977). 
Роман-епопея «Іван Кондарев» 
(т. 1—2, 1958—64) — про революц. 
боротьбу трудящих, події Верес¬ 
невого повстання 1923. Писав та¬ 
кож для дітей та юнацтва. 
Те.: Укр. перекл.— Тассо. «Все¬ 

світ», 1979, № 8; Легенда про Сибина, 
князя Преславського. В кн.: Сучасна 
болгарська повість. К., 1981; Рос, 
перекл.— Йван Кондарев, ч. 1—4. 
М., 1967; Избранное. М., 1970; Чер- 
нушка. Повести. М., 1971; Похититель 
персиков.—Когда тает иней и другие 
рассказьі.— Повести и рассказьі по- 
следних лет. М., 1981. О. Д. Кеткое, 
СТАНИ СУСПГЛЬНІ — соціально- 
Правові групи людей, що різняться 
своїм спадковим юрид. станови¬ 
щем у суспільстві, певними права¬ 
ми та обов’язками. Займають особ¬ 
ливе, закріплене правом, релі¬ 
гією або звичаєм, становище в 
суспільстві. Поділ на С. с., в ос¬ 
нові якого лежить класовий поділ, 
характерний для рабовласницько¬ 
го й особливо для феод, суспільст¬ 
ва. В бурж. суспільстві юридично 
всі громадяни рівноправні, стано¬ 
вий поділ формально знищено, 
і тому класи перестали бути стана¬ 
ми, хоча в ряді країн залишки ста¬ 
нового поділу збереглися. С. с. 
поділялися на «вищі» — привіле¬ 
йовані й «нижчі» — непривілейо- 
вані. Оскільки одним з гол. обо¬ 
в'язків непривілейованих С. с. 
була сплата податків, то вони ще 
називалися податними. В Росії 
становий поділ існував з серед. 
16 СТ. На Україні в 17—18 ст. гол. 
С. с. були козацтво, духівництво, 
шляхта, мііцани й селянство. 
Юрид. статус цих станів закріп¬ 
лювався в Литовських статутах, 
магдебурзькому праві, гетьман¬ 
ських універсалах та ін. джере¬ 
лах права. Наприкінці 18 ст. на 
Правобережну і Лівобережну Ук¬ 
раїну було поширено становий 
поділ, який існував у Росії. По¬ 
діл суспільства на стани тут був 
визначений жалуваними грамота¬ 
ми дворянству і містам 1785. За 
ними все населення поділялося на 
чотири гол. «роди людей»: дво¬ 
рянство, духівництво, «міських 
обивателів» (міщан) і «сільських 
обивателів» (селян). Після Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістичної револю¬ 
ції Декретом про скасування ста¬ 
нів та цивільних чинів 1917 по¬ 
діл на С. с. ліквідовано. 
станйна — основна частина кор¬ 
пуса машин (пристроїв), на якій 
монтують їхні вузли й деталі. С. 
забезпечує точність взаєморозмі- 
щення й переміщення вузлів і де¬ 
талей, сприймає зусилля, що ви¬ 
никають між ними під час дії ма¬ 
шини. Її звичайно нерухомо за¬ 
кріплюють на фундаменті, іноді 
(С. верстатів для обробки особ¬ 
ливо важких виробів) вона пере¬ 
міщується по спец, напрямних 
пристроях, а оброблюваний виріб 
залишається нерухомим. С. ви¬ 
готовляють литими (з чавуну), іно¬ 
ді зварними (з низьковуглецевої 
сталі), різними за формою: ко¬ 
робчастими, з перегородками, реб¬ 
рами тощо. 
СТАНЙЦИН Віктор Якович 
[справж. прізв.— Гезе; 20.IV (2.У) 
1897, Катеринослав, тепер Дніпро¬ 
петровськ — 23.ХП 1976, Москва] 
— рос. рад. актор і режисер, нар. 
арт. СРСР (з 1948). Член КПРС з 
1954. Учень К. Станіславського 
та В. Немировича-Данченка. В 
1918—24 навчався у 2-й Студії 
МХАТу, з 1924—актор і режисер 
МХАТу. Ролі: Губернатор («Мерт¬ 
ві душі» за М. Гоголем), Репе¬ 
ти лов («Лихо з розуму» Грибоєдо* 

СТАНИЦИН 

Є. Станев. 

В. Я. Станицин. 

32 УРЕ, Т. ш 
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СТАНИЦЯ 

О. Л. Станицька. 

К. С. Станіславський. 

ва), Курослєпов (чГаряче серце >- 
О. Островського), Стіва Облонсь- 
кий (<Анна Кареніна^ за Л. Тол- 
стим), інспектор Міч (<Соло для 
годинника з боєм» Заградника), 
Остапченко (афронт» Корнійчука). 
Серед вистав — <Пікквікський 
клуб» за Ч. Діккенсом, < Марія 
Стюарт» Ф. Шіллера. Знімав¬ 
ся в кіно. Викладацька робота 
в Школі-студії ім. В. Немировича- 
Данченка при МХАТі (з 1948 — 
професор). Нагороджений 2 орде¬ 
нами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, орденом <3нак Пошани», ме¬ 
далями. Держ. премія СРСР, 
1947, 1949, 1951, 1952. 
СТАН Й ЦЯ — 1) В РРФСР насе¬ 
лений пункт сільс. типу, що збе¬ 
рігся на тер. кол. козачих облас¬ 
тей. Органом держ. влади в С. є 
станична Рада нар. депутатів. 
2) В Росії 17—18 ст. козаче посе¬ 
лення, з 19 ст. адм.-тер. одиниця 
(та її центр) у козачих областях. 
До С. входили хутори й селища. 
СТАНЙЦЬКА Олена Лук’янівна 
(н. 7.ХП 1931, с. Милик Кра¬ 
ківського воєводства, тепер ПНР) 
— майстер виробничого навчання. 
Герой Соціалістичної Праці (1971). 
Член КПРС з 1963. Трудову ді¬ 
яльність почала 1950 на Львів, 
з-ді кінескопів, де працювала ро¬ 
бітницею, бригадиром, майстром. 
У 1957 за рекомендацією парткому 
з-ду перейшла працювати в тех. 
Згч-ще з метою підвищення рівня 
підготовки молодих робітників 
для з-ду. С.— наставник молоді. 
Держ. премія УРСР, 1975. 

М. П. Тесленко. 
СТАНЙЧНО-ЛУГАНСЬКЕ — се¬ 
лище міського типу Ворошиловгр. 
обл. УРСР, райцентр, на р. Сівер- 
ському Дінці. Залізнич. ст. Конд- 
рашівська. 15,4 тис. ж. (1982). 
В 2-й пол. 17 ст. рос. і укр. селяни- 
втікачі заснували козац. хутір 
Луганський, перейменований на 
поч. 18 ст. на станицю Луганську. 
За участь місц. козаків у Була- 
вінському повстанні 1707—09 
станицю зруйнували царські ка¬ 
рателі. В ЗО—40-х рр. 18 ст. її 
відбудовано. Рад. владу проголо¬ 
шено в лютому 1918. В 1923 насе¬ 
лений пункт перейменовано на 
С.-Л. З 1938 С.-Л.— с-ще міськ. 
типу. У селиші — підприємства 
по обслуговуванню залізничного 
транспорту, Ворошиловгр. рибний 

та харч, комбінати, лісгоспзаг, 
міжколг. буд. орг-ція, комбінат 
побутового обслуговування. 4 заг.- 
осв., музична і спорт, школи, 
2 лікарні. Будинок культури, клуб, 
кінотеатр, 4 бібліотеки. 
станйчно-лугАнський ра¬ 
йон — на Сх. Ворошиловгр. обл. 
УРСР. Утворений 1923. Площа 
1,9 тис. км^. Нас. 56,8 тис. чол. 
(1982). У районі — 49 населених 
пунктів, підпорядкованих 2 селищ¬ 
ним і 14 сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — смт Станично-Лу¬ 
ганське. Поверхня району рівнин¬ 
на. На крайньому Пд. Сх.— від¬ 
роги Донецького кряжу. Поклади 
кам. вугілля і природного газу. Річ¬ 
ки — Сіверський Донець з прит. 
Деркул (на пн.-сх. та сх. межах 
району), Свсуг і Айдар. Грунти 
чорноземні. Розташований у сте¬ 
повій зоні. В межах району Станич¬ 
но-Луганський філіал Лугансько¬ 
го заповідника. Найбільше пром. 
підприємство— Ворошиловгр. риб¬ 
ний комбінат; комбінат побутового 
обслуговування (обидва — у Ста¬ 
нично-Луганському). С. г. району 
спеціалізується в основному на 
вирощуванні овочевих культур, 
тваринництво м’ясо-мол. напряму. 
Площа с.-г. угідь 1981 становила 
124.5 тис. га, у т. ч. орні землі — 
95.5 тис. га. Зрошується 10,7 тис. 
га. Гол. культури: озима пшениця, 
ячмінь, овес, кукурудза, горох та 
овочеві. У С.-Л. р.— 10 радгоспів, 
9 колгоспів, райсільгосптехніка з 
виробничим відділенням, райсіль- 
госпхімія. Залізничні станції — 
Кондрашівська, Кондратівська- 
Нова. Автомоб. шляхів — 450 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 260 
км. У районі — 37 заг.-осв., 2 муз. 
і спортивна школи; 35 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. 6 лікарень. 14 будинків 
культури, 23 клуби, кінотеатр, 42 
кіноустановки, 36 б-к. У С.-Л. р. 
видається газ. <3намя труда» 
(з 1930). м. Г. Зінченко. 
СТАНІН (від лат. зіаппит — оло¬ 
во), олов'яний колчедан — міне¬ 
рал класу сульфідів та їхніх 
аналогів. СпгРеЗпЗд. Сингонія 
тетрагональна. Густ. 4,3—4,52. 
Твердість З—4. Колір сталево- 
сірий з оливково-зеленим відтін¬ 
ком. Рідкісний мінерал. Значні 
скупчення відомі в родовищах 
олов’яних руд Болівії; в СРСР є в 
Якутії, Примор’ї, Сх. Забайкал¬ 
лі. Разом з каситеритом вико¬ 
ристовують як олов’яну руду. 
СТАНІСЛАВ — колишня (до 1962) 
назва м. Івано-Франківська. 
СТАНІСЛАВОВА Олександра 
Юхимівна [н. З (16).XI 1900, Пет- 
ропавловськ, тепер Пн.-Каз. обл. 
Каз. РСР] — укр. рад. співачка 
(драматичне сопрано), нар. арт. 
УРСР (з 1948). Член КПРС з 
1948. В 1931 закінчила Моск. муз. 
технікум ім. М. П. Мусоргсько- 
го. Була солісткою Моск. радіо 
(1928—32), Саратовського театру 
опери та балету (1932—36, 1937— 
38), Великого театру СРСР (1936), 
Київ, театру опери та балету 
(1938—52), а також Київ, філармо¬ 
нії (1952—57). В 1941—45 висту¬ 
пала з концертами на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. Партії: 
Наталка (чНаталка Полтавка» Ли- 
сенка), Оксана («Запорожець за 
Дунаєм» Гулака-Артемовського), 
Ганна («Наймичка» Вериківсько- 

го). Варвара («Богдан Хмельниць¬ 
кий» Данькевича), Кошова («Мо¬ 
лода гвардія» Мейтуса), Ліза 
(«Пікова дама» Чайковського), 
Тоска (однойменна опера Пуччіні). 
Нагороджена орденом Червоної 
Зірки, медалями. 1. Д. Гамкало. 
станіслАвська Область - 
колишня (з 1939 до 1962) наз¬ 
ва Івано-Франківської області 
УРСР. 
станіславський Костянтин 
Сергійович [справж. прізв.— Алек- 
сєєв; 5 (17).І 1863, Москва — 7.УІІІ 
1938, там же] — рос. рад. актор, 
режисер, педагог, теоретик театру, 
нар. арт. СРСР (з 1936). Навчався 
у моск. Лазаревському ін-ті сх. 
мов (1878—81). Брав участь у 
домашніх (т. 3. Алексєєвський 
гурток) та ін. аматорських виста¬ 
вах, спочатку як актор, а пізні¬ 
ше і як режисер. Був одним з 
основоположників Т-ва мистецтва 
і літератури (засн. 1888, Моск¬ 
ва), яке ставило спектаклі за 
творами російських і зарубіжних 
письменників-класиків. За роки 
роботи в цьому т-ві (1888—98) 
зіграв ролі Барона («Скупий ри¬ 
цар» Пушкіна), Звєздинцева («Пло¬ 
ди освіти» Л. Толстого), Урієля 
Акости та Отелло (однойменні 
трагедії Гуцкова і Шекспіра), по¬ 
ставив п’єси «Плоди ОСВІТИ» Л. 
Толстого, «Безприданниця» О. 
Островського, «Отелло» У. Шек¬ 
спіра та ін. Спираючись на реалі¬ 
стичні традиції рос. театру, на 
власний режисерський і актор¬ 
ський ДОСВІД, С. заклав сюнови су¬ 
часної науки про театр і створив 
школу (див. Станіславського си¬ 
стема)^ що визначили розвиток 
сценічного мистецтва. Заперечую¬ 
чи поширені в ті часи декадентські, 
антиреалістичні течії у театрі, 
С. вважав, що основою мистецтва є 
правда життя, а творчий процес 
театр, митця полягає у збагаченні 
літ.-драм, образів особистими жит¬ 
тєвими враженнями і громадськи¬ 
ми ідеалами. Прихильником ідей¬ 
но-естетичних поглядів С. був 
В. І. Немирович-Данченко. Діяль¬ 
ність створеного і очолюваного 
ними Московського художнього 
загальнодоступного театру (див. 
Московський Художній акаде¬ 
мічний театр імені М. Горько- 
го) з перших вистав була підпо¬ 
рядкована цим настановам. У 
ньому С. створив різноманітні за 
характером сценічні образи: Астро- 
ва, Вершиніна, Гаєва («Дядя Ва- 
ня», «Три сестри», «Вишневий сад> 
Чехова), Сатіна («На дні» М. Горь- 
кого), ПІтокмана («Ворог народу> 
Ібсена), Крутнцького («На всякого 

К. С. Станіславський у ролях Верши¬ 
ніна («Три сестрин А. Чехова) та Са¬ 
тіна («На дні» М. Горького). 
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мудреця ДОВОЛІ Простоти» О. Ост- 
ровського), кавалера ді Ріппафра- 
та (чХазяйка заїзду» Гольдоні); 
поставив етапні в історії рос. теат¬ 
ру вистави: чЦар Федір Іоаннович» 
О. К. Толстого, «Влада темряви» 
Л. Толстого; разом з В. Немирови- 
чем-Данченком — «Чайка», «Дядя 
Ваня>, «Три сестри», «Вишневий 
сад> А. Чекова, «На дні» М. Г^ь- 
кого, «Лихо з розуму» О. Гриооє- 
дова, «Ревізор» М. Гоголя, «Живий 
труп» Л. Толстого, та ін. У рад. 
час працював переважно як один 
з керівників і режисер МХАТу. 
Очолив роботу над виставами: 
«Бронепоїзд 14-69» В. Іванова, 
«Дні Турбіних» М. Булгакова, 
«Мертві душі» за М. Гоголем, 
«Страх» О. Афіногенова, «Гаряче 
серце» О. Островського, «Весілля 
Фігаро» П. Бомарше. С. організу¬ 
вав у Москві студію Великого 
театру (1918, з 1941 — Муз.-драм, 
театр ім. К. С. Станіславського 
та В. І. Немировича-Данченка) та 
оперно-драм. студію (1935, з 
1943 — Моск. драм, театр ім. 
К. С. Станіславського). Зробив 
значний внесок в утвердження ме¬ 
тоду соціалістичного реалізму в 
театрі. Серед учнів С.— В. Мей- 
єрхольд, Є. Вахтангов, М. Хме- 
льов, Ю. Завадський, О. Попов, 
А. Тарасова, М. Кедров. 
Ще в дожовтневий період С. був 
творчо пов’язаний з укр. театр, 
культурою, високо цінив мист. 
М. Кропивницького, М. Занько- 
вецької, М. Садовського та П. 
Саксаганського. Бував на Україні: 
1875 (Київ), 1878, 1903 (Харків), 
1896, 1898 (Харківщина). Разом 
з колективом МХТу (з 1920 — 
МХАТу) відвідав Київ (1912), 
Одесу (1913), Канів (1914, побу¬ 
вав на могилі Т. Шевченка), Черні¬ 
гів (1915), Одесу, Харків, Катери¬ 
нослав (тепер Дніпропетровськ; 
1925), Харків (1926). С. пода¬ 
вав творчу допомогу укр. теат¬ 
рові ім. М. Заньковецької (тепер 
Львів, укр. драм, театр ім. М. 
Заньковецької), брав участь у по¬ 
становці п’єси «Синій птах» М. 
Метерлінка в Київ, театрі юно¬ 
го глядача. В театрах України 
працювали учні С.— О. Загаров, 
І. Чужой, К. Хохлов, Б. Верши- 
лов та ін. Нагороджений ордена¬ 
ми Леніна, Трудового Червоного 
Прапора. 

Те.: Собрание сочинений, т. 1—8. 
М., 1954—61; Укр. перекл. — 
Робота актора над собою, ч. 1—2. 
К., 1953; Моє життя в мистецтві. 
К., 1955. 
Літ.: МХАТ і українська театральна 
культура. Статті і матеріали. К., 1949; 
Костюк Ю. К. С. Станіславський і ук¬ 
раїнський театр. К., 1963; Станіслав¬ 
ський і сучасність. К., 1963; К. С. 
Станиславский. Материальї. Письма. 
Исследования. М., 1955; Николаенко 
Г. Путь художника. К., 1965; Вино- 
градская И. Жизнь и творчество К. С. 
Станиславского, т. 1—4. М., 1971 — 
76; Полякова Е. Станиславский. М., 
1977; Айзенштадт В., Попов О. К.С. 
Станіславський і Україна. «Україн¬ 
ський театр», 1982, № 6. 

СТАН ІСЛАВСЬКИ Й (Зіапізіаду- 
8кі)Ян Гжегож [12 (24).УІ 1860, с. 
Вільшана, тепер смт Городищенсь- 
кого р-ну Черкас, обл.— 6.1 1907, 
Краків] — польс. живописець. Нав¬ 
чався у Варшавській рисувальній 
школі у В. Герсона, 1883—85 — 
у Школі красних мистецтв у Кра¬ 

кові у В. Лушкевича, 1885—88 — 
в Парижі у Е. Каролюс-Дюрана. 
На творчості С. позначився вплив 
імпресіонізму. Живучи у Польщі, 
часто приїздив на Україну, якій 
присвятив багато творів: «Укра¬ 
їнський козак» (1885), «Вечеря» 
(90-і рр. 19 ст.), «Дніпро під Киє¬ 
вом» Ц905), «Михайлівський собор 
у Києві», «Біла Церква», «Дерева». 
Твори зберігаються в Нац. музеях 
у Варшаві та Кракові, ДМУОМ 
у Києві, Львів, картинній галереї, 

Я. Станіславський. Дерева. Кінець 
19 ст. Сумський художній музей. 

Сум. худож. музеї. З 1897 викла¬ 
дав у Краківській академії крас¬ 
них мистецтв. У С. навчалися укр- 
художники М. Бурачек, О. Нова- 
ківський, І. Труги. У 1957 виставка 
творів С. експонувалася у Києві. 
Літ.: Виставка творів Яна Стані¬ 
славського. Каталог. К., 1957. 

- І. М. Блюмгна. 
станіславського СИСТЄ- 
МА — умовна назва теорії і мето- 
дології сценічної творчості, роз¬ 
робленої К. Станіславським. Ви¬ 
никла на основі глибокого твор¬ 
чого освоєння реалістичних тра¬ 
дицій драматургії О. Пушкіна, 
М. Гоголя, О. Островського, А. Че¬ 
кова, М. Горького, вивчення мис¬ 
тецтва акторів рос. демоіфатично- 
го театру, особливо М. Щепкіна, 
корифеїв Малого театру, сценіч¬ 
ного досвіду МХАТу, нац. теат¬ 
рів (зокрема українського), наук, 
спадщини І. Сєченова і І. Павлова. 
У С. с. уперще сформульовано ме¬ 
тоди свідомого оволодіння підсві¬ 
домими творчими процесами, пе¬ 
ревтілення актора в образ. Згідно 
з теорією Станіславського, основ¬ 
ним у творчості актора і режисера 
є виявлення суті твору (надзавдан¬ 
ня) і втілення її в ролі (наскрізна 
дія). Своєю системою Станіслав¬ 
ський активно виступив проти ру¬ 
тини і штампів, які існували в те¬ 
атрі, за реформу сценічного мист. 
Осн. зміст С. с. викладено в 
працях «Робота актора над собою» 
(методика оволодіння елементами 
внутр. і зовн. техніки сценічного 
мист.) і «Робота актора над рол¬ 
лю» (науково обгрунтована орга¬ 
нізація процесу над сценічним 
образом і виставою в цілому). 
Елементи внутрішньої техніки: 
удосконалення уваги, уяви, емо¬ 
ційної пам’яті, взаємодія акторів- 
партнерів та ін. створюють най¬ 
сприятливіші умови для творчості. 
До зовнішньої техніки належать 
пластика актора і його володіння 
голосомовним апаратом. Робота 
актора над роллю охоплює вивчен¬ 
ня п’єси, виявлення її задуму і 
сценічне втілення задуму. Най¬ 
досконаліша організація цієї ро¬ 
боти міститься в методі фіз. і сло¬ 
весної дії. Станіславський не вва¬ 
жав свою систему завершеною, він 

закликав учнів і послідовників 
продовжувати і розвивати її. С. с. 
увійшла в практику діячів багато- 
нац. рад. театру. Спираючись 
на неї,*вони розвивають і поглиб¬ 
люють своє нац. за формою і со¬ 
ціалістичне за змістом мист-во. 
С. с. лежить в основі навчання 
в укр. театр, навч. закладах. Укр. 
театрознавство приділяє бага¬ 
то уваги вивченню і пропаганді 
цієї системи. Вона мала великий 
вплив на творчість багатьох зару¬ 
біжних прогрес, театр, діячів. 
Літ.: Горчаков Н. Режиссерские уро¬ 
ки К. С. Станиславского. М., 1952; 
Карасьов М. К. С. Станіславський 
і сценічна мова. К., 1963; Кристи Г. 
Воспитание актера школьї Станислав¬ 
ского. М., 1968; Прокофьев В. Н. В 
спорах о Станиславском. М., 1976. 

СТАНІШ£ВСЬКИЙ Юрій Олек¬ 
сандрович (н. 28.x 1936, Харків)— 
укр. рад. театрознавець, доктор 
мистецтвознавства (з 1974). Член 
КПРС з 1967. Закінчив Харків, ун-т 
(1960). З 1964 працює в Ін-ті мис¬ 
тецтвознавства, фольклору та етно¬ 
графії ім. М. Т. Рильського АН 
УРСР (з 1974 — зав. відділом). 
Праці з історії і теорії укр. рад. 
музичного і драм, театру: моногра¬ 
фії про творчість укр. рад. митців. 
Те.: Театр Радянської України. К., 
1980; Подих сучасності. К., 1981; Ре¬ 
жисура в сучасному українському му¬ 
зичному театрі. К., 1982; Братерство 
театральних культур. К., 1983. 

СТАНКбВИЧ Микола Володими¬ 
рович [27.IX (9.Х) 1813, с. Удерєв- 
ка Острогозького повіту Ворон, 
губ.—25.уі (7.УІІ) 1840, Нові-Лі- 
гуре, Італія] — рос. громад, діяч, 
філософ, поет. Закінчив Моск. ун-т 
(1834). В 1831 навколо С. в Моск. 
ун-ті склався літ.-філос. гурток, 
відомий під назвою «гуртка Стан- 
кевича», до якого в різний час вхо¬ 
дили В. Г. Бєлінський, М. О. 
Бакунін, В. П. Боткін, К. С. Акса- 
ков та ін. Діяльність гуртка сприя¬ 
ла поширенню в Росії ідей класич¬ 
ної нім. філософії, зокрема діалек¬ 
тики Г. В. Ф. Гегеля, а також про¬ 
паганді просвітительських ідей. 
Філос. погляди С. являли собою 
різновид об'єктивного ідеалізму, 
В центрі ув^и С. були питання 
етики, які він вважав ключовими 
для розв’язання соціальних проб¬ 
лем. Гол. принципами етики С. 
були ідея любові як сен. чуття при¬ 
роди і альтруїзм. Противник крі¬ 
посництва, С. закликав до мораль¬ 
ного вдосконалення і просвітитель¬ 
ської діяльності, вбачаючи в цьо¬ 
му гол. рушійну силу істор. про¬ 
гресу. Діяльність С. позитивно оці¬ 
нювали рос. революц. демократи. 
СТАНКЄВИЧ Станіслав Іванович 
(н. 2.VIII 1928, Дніпропетровськ)— 
укр. рад. актор, нар. арт. УРСР 
(з 1970). Член КПРС з 1958. За¬ 
кінчивши 1948 Дніпроп. теат¬ 
ральне уч-ще, працював у Дніпро¬ 
петровському укр. муз.-драматич¬ 
ному театрі ім. Т. Г. Шевченка. З 
1964 — актор Київ. укр. драматич¬ 
ного театру ім. І. франка. Серед 
ролей — Ангарович («Для домаш¬ 
нього вогнища» за Франком), Пи¬ 
сар («Дві сім’ї» Кропивницького), 
Безбородько («Правда і кривда» 
М. Стельмаха), Антоніо Террачі- 
ні («Пам’ять серця» Корнійчука), 
Бобирьов («Тіні» Салтикова-Щед- 
ріна). 

СТАНКЕВИЧ 

О. Ю. Станіславова. 

С, І. Станкевш. 
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СТАНКОВЕ 
МИСТЕЦТВО 

3. Станку. 

СТАНКбВЕ МИСТЕЦТВО — тер¬ 
мін, яким позначаються твори о^ 
разотворчого мистецтва, що мають 
самостійний характер (на відміну, 
напр., від творів монументально¬ 
го мистецтва). В живописі це — 
картина, портрет, пейзаж, на¬ 
тюрморт, в скульптурі — ста¬ 
туя, бюст, композиція, рельєф, 
у графіці — рисунок, акварель, 
естамп. Назва чстанкове мисте¬ 
цтво» походить від слова останок» 
{мольберт, скульптурний станок), 
на якому виконують художній 
твір. С. м. особливо розвинулося 
в епоху Відродження і зумовило 
появу істор., побутового, портрет¬ 
ного, пейзажного та ін. жанрів 
образотворчого мистецтва. 
СТАнКУ (5і:апси) Захарія (7.Х 
1902, Салчія, тепер повіт Телеор- 
ман — 5.ХІІ 1974, Бухарест) — 
рум. письменник, академік Акаде¬ 
мії СРР (з 1955). Член Рум. ком¬ 
партії з 1945. Член ЦК РКП з 1969, 
член Держ. Ради СРР з 1969. Літ. 
діяльність почав як поет (зб. 
«Прості пісні», 1927). У роки 2-ї 
світової війни за антифашист, 
діяльність був кинутий до концта¬ 
бору. Після війни — директор Нац. 
театру, редактор «Літературної га¬ 
зети», голова Спілки рум. письмен¬ 
ників. Гострі соціальні пробле¬ 
ми порушив у романах «Босий» 
(1948), «Гра зі смертю» (1962), 
епопеї «Гірке коріння» (т. 1—5, 
1958—59) та ін. Автор збірок пое¬ 
зій «Червоне дерево» (1940), «Ту¬ 
манні роки» (1944), «Шабля часу» 
(1972), роману «Я так тебе любив» 
(1968), книг «Подорожуючи по 
СРСР» (1950), «Записи і спогади 
журналіста» (т. 1—2, 1955). Пе¬ 
рекладав твори С. Єсеніна. 
Те.: У к р. п е р е к л.— Босий. К., 
1956; Злочин банкіра Другана. К., 
1970; Гра зі смертю. К., 1973; Я так 
тебе любив. К., 1981; Рос. перекл. 
— Безумний лес. М., 1971; Ветер и 
дождь. М., 1973; Костандина.— Как 
я тебя любил. М., 1974; Босой. М., 
1977: Простие стихи. М., 1980. 

С. В. Семчинський. 

СТАНОВЙЙ ХРЕБЄТ — гірська 
система на межі Якут. АРСР з 
Амур. обл. та частково в Хабаров. 
кр. РРФСР. Простягається майже 
на 700 км від серед, течії р. 
Ольокми на Зх. до р. Учуру 
(прит. Алдану) на Сх. Завширшки 
100—180 км. Переважні висоти 
1500—2000 м (найбільша— 2412 м). 
С. X. є частиною вододілу між ба¬ 
сейнами Пн. Льодовитого і Тихого 
океанів. Являє собою систему з 
паралельних гірських пасом, роз¬ 
членованих поздовжніми долина¬ 
ми. Вершини хребтів — куполопо¬ 
дібної 1 плескатої форми. Складе¬ 
ний переважно з кристалічних 
сланців 1 гнейсів з інтрузіями гра¬ 
нітів. Родовища золота, рідкісних 
металів, заліз, руди. Схили С. х. 
вкриті хвойними лісами (модри¬ 
на, ялина), вище за 1200 м— пояс 
кедрового сланика, у верх, частині 
—гірська тундра. В. А. Велично. 
СТАНОВЛЕННЯ — філософська 
категорія для позначення процесу 
зародження можливості і перетво¬ 
рення її на дійсність (див. Мож¬ 
ливість і дійсність). У філософії 
вперше її запровадив Геракліт, 
який висловив своє розуміння дійс¬ 
ності у формулі «все тече, все змі¬ 
нюється». Категорію С. всебічно 
розробив на ідеалістичній основі 

Г. В. Ф. Гегель. Він розглядав 
С. як рухому, «нестійку», «неспо¬ 
кійну» єдність протилежностей 
«буття» та «ніщо», у матеріалістич¬ 
ній діалектиці категорія С. вира¬ 
жає один з моментів об’єктивно- 
реального розвитку, коли нове 
явище вже почало існувати, але 
ще не набуло завершеної форми. 

В. І. Плотников. 
СТАнСИ (франц. 5Іапсе5, від італ. 
зіапга — строфа) — невеликий 
ліричний вірш, що складається з 
кількох чотирирядкових строф, 
причому кожна строфа містить 
закінчену думку, а всі вони об’єд¬ 
нані єдиною темою філософського 
змісту. С. писали О. Пушкін, 
М. Лєрмонтов, І. Франко. Тепер 
цей термін виходить з ужитку. 
СТАНЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
за штучними супутниками Землі 
— пункти на території багатьох 
країн світу, обладнані спеціаль¬ 
ною апаратурою для спостерігання 
штучних супутників Землі (ШСЗ) 
та інших штучних космічних об’єк¬ 
тів з метою визначення їх точних 
положень у відповідний момент 
часу. Станції візуальних спостере¬ 
жень ШСЗ організовано в період 
запуску першого ШСЗ. 1957—67 на 
Землі діяло понад 2(Ю С. с., у т. ч. 
на території СРСР — 70. Щоб 
підвищити точність спостережень, 
у 60-і рр. 20 ст. було створено 
пункти, обладнані спец, фотока¬ 
мерами. Вони входять у мережу 
станцій синхронних фотографіч¬ 
них спостережень ШСЗ. На тер. 
УРСР така станція є в Ужгороді. 
Для знаходження точних віддалей 
до ШСЗ ряд станцій мають лазер¬ 
ні далекоміри. У 1972 в Ужгороді 
було проведено лазерну локацію 
кількох об’єктів у рамках рад.- 
франц. співробітництва. Наук, ро¬ 
бота і впровадження результатів 
синхронних спостережень ШСЗ 
координується Астрорадою АН 
СРСР. М. В. БратійчУк. 
СТАНЦІЇ Юних НАТУРАЛІС¬ 
ТІВ — в СРСР позашкільні закла¬ 
ди, що проводять роботу по ви¬ 
хованню у піонерів любові й інте¬ 
ресу до природи, тварин, с. г. 
При С. ю. н. працюють гуртки юних 
рослинників, тваринників, са до¬ 
водів, мфсанізаторів с. г. тощо. 
СТАНЦІЇ Юних ТЕХНІКІВ — в 
СРСР позашкільні заклади, що 
проводять серед піонерів і школя¬ 
рів роботу в галузі техніки. С. ю. т. 
допомагають школі здійснюва¬ 
ти політех. освіту учнів, прищеп¬ 
люють їм інтерес до техніки, роз¬ 
вивають у дітей конструкторські 
здібності, при станціях працюють 
радіотех., авіамодельні, фотолю¬ 
бителів, телемех. та ін. гуртки. 
СТАНЦІЯ (від лат. зіаііо — стоян¬ 
ня, стоянка) — 1) Пункт зупинки 
сухопутних транспортних засобів, 
а також сукупність споруд і при¬ 
строїв на ньому (напр., залізнич¬ 
на станція, автостанція). 2) Пункт 
розподілу яких-небудь трансп. за¬ 
собів (напр., трамвайна С.). 3) Під¬ 
приємство, установа, апарат або 
пункт спец, призначення для об¬ 
слуговування певної території, ве¬ 
дення систематичних спостережень 
і досліджень у стаціонарному, пе¬ 
ресувному або автоматич. режимі 
{електрична станція, радіостан¬ 
ція, телефонна станція, станція 
переливання крові, метеорологіч¬ 

на станція, автоматична між^ 
планетна станція, дрейфуючі 
станції <Північний полюса та ін.). 
СТАНЦІЯ АГРОЛІСОМЕЛІО- 
РАТЙВНА ДбСЛІДНА — н.-д. 
установа, яка вивчає пробле- 
МИ агролісомеліорації. Створен¬ 
ня мережі постійно діючих С. а. д. 
вперше почато 1892 в Росії 
спец, експедицією Лісового депар¬ 
таменту, яку організував В. В. 
Докучаев. В СРСР діє велика 
мережа С. а. д. і лісових дослід¬ 
них станцій, зокрема на Україні 
їх 10, які підпорядковані Укр. 
НДІЛГА (див. Лісового госпо¬ 
дарства і агролісомеліорації ук¬ 
раїнський науково-дослідний ін¬ 
ститут імені Г. М. Висоцького) 
і спеціалізовані відповідно до фі¬ 
зико-географічної зональності рес¬ 
публіки: по полезахисному лісо¬ 
розведенню на темно-каштанових 
грунтах і залісненню засолених 
земель — Присиваська; по зак¬ 
ріпленню, залісненню і госп. вико¬ 
ристанню пісків — Нижньодніп¬ 
ровська; по полезахисному і про¬ 
тиерозійному лісорозведенню в 
чорноземному степу — Вороши- 
ловградська, Маріупольська, Во- 
лодимирівська і Вінницька; по 
боротьоі з водною ерозією грунтів 
лісівничими та гідротех. методами 
на Поліссі — Придеснянська; по 
залісненню гірських схилів — 
Кримська. В їх складі, крім Крим¬ 
ської та Вінницької, є експеримент, 
господарства. В. І. Коптєв. 
СТАНЦІЯ ГІДРОЛІСОМЕЛІО- 
РАТЙВНА — виробниче підпри- 
ємство системи Держ. комітету 
лісового господарства Ради Міні¬ 
стрів СРСР. Почали створюватися 
з 1958 для будівництва капіталь¬ 
них гідротех. споруд в комплексі 
з лісомеліоративними протиеро¬ 
зійними заходами. С. г. організо¬ 
вує охорону споруд і раціональне 
лісокористування на закріпленій 
за нею території, поліпшує стан і 
підвищує захисні властивості на¬ 
саджень. На договірній основі С. г. 
надає організаційно-тех. допомо¬ 
гу колгоспам, радгоспам і ін. с.-г. 
підприємствам, які виконують 
своїми силами роботи по захисно¬ 
му лісорозведенню і господарю¬ 
ванню в лісах, здійснює контроль 
за станом лісових насаджень в 
колгоспах і радгоспах. На Укра¬ 
їні діють три С. г., підвідомчі 
М-ву лісового г-ва республіки: 
Канівська (Черкас, обл.), створена 
вперше в СРСР 1958, Ржищів- 
ська (Київ, обл.)— 1966 і Норин- 
ська (Житомир, обл.) — 1967. 
С. г. регулярно проводить семіна¬ 
ри спеціалістів сільського і лісо¬ 
вого г-ва УРСР по узагальненню 
передового досвіду в боротьбі з 
ерозією грунту шляхом застосу¬ 
вання найпростіших гідротехніч¬ 
них споруд у комплексі з проти¬ 
ерозійними лісовими насадження¬ 
ми. в. Т. Зайцев. 
СТАНЦІЯ ДдСЛІДНО-МЕЛІО- 
РАТЙВНА — галузева н.-д. уста¬ 
нова, завданням якої є розробка, 
вивчення і запровадження у вироб¬ 
ництво (в зоні своєї діяльності) 
способів і тех. засобів меліорації 
земель (зрошення, осушення) і 
їх с.-г. освоєння, а також підго¬ 
товка кадрів машиністів дощу¬ 
вальної техніки і насосних стан¬ 
цій, лаборантів. На Україні (1983) 



діють з такі великозональні стан¬ 
ції, підпорядковані Гідротехніки 
і меліорації українському науко¬ 
во-дослідному інституту: Ка- 
м’янсько-Дніпровська в Запоріз. 
обл., створена 1948 на основі 
дослідно-зрошувальної дільниці 
(існувала з 1931). Зона діяльнос¬ 
ті— Запоріз., Херсон, і Микол, 
області; Кримська — с-ще Желя- 
бовка Нижньогірського р-ну, за¬ 
снована 1931, 1979 реоргані¬ 
зована і з того часу діє як дослід¬ 
не г-во Кримського філіалу Укр. 
н.-д. ін-ту гідротехніки і меліора¬ 
ції; Сарненська н.-д. станція по 
освоєнню боліт (Ровен. обл.). За¬ 
снована 1914. Зона діяльності— 
поліські області УРСР. Серед ін. 
осн. завдань — технологія ство¬ 
рення і використання зрошуваних 
культурних пасовиш. 

, /. /. Калантиренко. 
СТАНЦІЯ ЛІСОМЕЛІОРАТЙВ- 
НА — підприємство Держкомітету 
лісового господарства Ради Мі¬ 
ністрів СРСР, яке здійснює за¬ 
ходи щодо захисту грунтів від 
вітрової і водної ерозії. Створю¬ 
ються С. л. в СРСР з 1967 для ви¬ 
конання робіт по залісненню ярів, 
балок, пісків і ін. непридатних 
для с.-г. використання земель, 
створенню полезахисних лісових 
насаджень і а також для ведення 
лісового г-ва на закріпленій за ни¬ 
ми території держлісфонду. Крім 
лісомеліоративних робіт, на зем¬ 
лях, закріплених за С. л., остан¬ 
ні, на основі договорів з колгоспа¬ 
ми, радгоспами і ін. с.-г. організа¬ 
ціями, виконують певні роботи по 
будівництву гідротехніч. споруд 
для закріплення ярів і балок, по 
залісненню берегів річок, ставків, 
водосховищ і каналів на території 
цих г-в. У зоні своєї діяльності 
С. л. здійснюють контроль за ве¬ 
денням лісового г-ва колгоспів і 
радгоспів. С. л. розташовані у 
р-нах, що піддаються інтенсивній 
вітровій і водній ерозії фунтів. 
На Україні — 29 С. л., більшість 
з яких — в степовій зоні; всі во¬ 
ни підпорядковані М-ву лісового 
г-ва УРСР. Найбільший обсяг лі¬ 
сомеліоративних робіт виконують 
Приморська і Пологівська станції 
(Запоріз. обл.), Баштанська (Ми¬ 
кол. (^л.). Марганецька (Дніпроп. 
обл.) і ряд ін. В. Г. Зайцев. 

СТАНЦІЯ по боротьбГ зхво- 
РбБАМИ ТВАРЙН — центр, ве¬ 
теринарна лікувально-профілак¬ 
тична установа в сільському адм. 
районі. Такі станції організовані 
на базі кол. районних вет. ліка¬ 
рень (постанова Ради Міністрів 
СРСР від 27 вересня 1963). До 
складу станції входять ветери¬ 
нарна лікарня, протиепізоотич. і 
дезинфекційний загони. У віданні 
станції перебувають вет. лікарні, 
ветеринарні дільниці та пункти. 
Осн. завданням станції є органі¬ 
зація й проведення профілактич. 
і протиепізоотич. заходів, що за¬ 
безпечують збереження поголів'я 
тварин, їх вет.-санітарну благопо¬ 
лучність, підвищення продуктив¬ 
ності та збільшення виробництва 
продуктів тваринництва в колгос¬ 
пах 1 радгоспах р-ну, а також ор¬ 
ганізація вет. лікувальної справи 
і вет. заходів, спрямованих на охо¬ 
рону населення від хвороб сільсь¬ 
когосподарських тварин, що пе¬ 

редаються людині. Станція конт¬ 
ролює виконання вимог Ветери¬ 
нарного статуту СРСР і здійснює 
ветеринарно-санітарний нагляд за 
сировиною і продуктами тварин¬ 
ного походження. 
Літ.: Ветеринарное законодательство, 
т. І. М., 1972; Бондаренко Г. Ф., 
Дідовець С. Р. Організація ветеринар¬ 
ної справи. К., 1972. 

, В. М. Хрящевський. 
СТАНЦІЯ по ПЛЕМІННГИ РО- 
БбТІ І ШТУЧНОМУ ОСІМЕ- 
НГННЮ сільськогосподарських 
тварин — держ. установа, що про¬ 
водить племінну роботу по по¬ 
ліпшенню породних і продуктив¬ 
них якостей с.-г. тварин за певною 
планово-організаційною формою 
з максимальним використанням 
кращих плем. плідників шляхом 
штучного осіменіння. На стан¬ 
ціях одержують від плідників 
(бугаїв, баранів, кнурів) сперму, 
оцінюють її якість, розфасовують, 
упаковують у термоси, іноді за¬ 
морожують і надсилають на пунк¬ 
ти штучного осіменіння у колгоспи, 
радгоспи та ін. г-ва. В зоні своєї 
діяльності станції перевіряють 
виконання планів породного ра¬ 
йонування, розробляють перспек¬ 
тивні плани селекційно-плем. ро¬ 
боти в г-вах, провадять боніту¬ 
вання тварин, ведуть облік плем. 
тварин та контролюють їх вико¬ 
ристання, здійснюють запис тва¬ 
рин до племінних книг, складають 
і видають каталоги висококласних 
плідників, організують підготовку 
техніків по штучному осіменінню, 
семінари по підвищенню кваліфі¬ 
кації спеціалістів, проводять ви¬ 
ставки і виводки плем. тварин, 
пропагують досягнення передового 
досвіду і науки в племінному тва¬ 
ринництві та ін. Будують станції 
за типовими проектами, затвер¬ 
дженими М-вом с. г. СРСР. 
СТАнЧЕВ Христо (І.УІ 1870, с. 
Аджар, тепер с. Свежен Пловдив- 
ського округу — 4.УІ 1950, Плов- 
див) — болг. живописець, пред¬ 
ставник болг. критичного реалізму, 
нар. художник НРБ (з 1948). В 
1890—93 навчався у флорентій¬ 
ській, 1894—96 — у мюнхенській 
АМ. Жив і працював у Плов диві. 
Автор портретів, пейзажів і на¬ 
тюрмортів. Твори: «Дід Нягул» 
(бл. 1906—07), «Станчо» (1909), 
«Пасовисько» (1930), «Наймичка» 
(1934), «На ниві» (1936), «Бере¬ 
зи» (1943) та ін. Картини С. збе¬ 
рігаються у Нац. худож. музеї 
в Софії. 
Літ.: Остоич Д. Станчев. М., 1957. 
СТАНЮКЙВИЧ Костянтин Ми¬ 
хайлович [18(30). ПІ 1843, Сева¬ 
стополь — 7(20).У 1903, Неа¬ 
поль] — рос. письменник. Син ад¬ 
мірала. Друкуватися почав 1859 
як поет (вірш «Відставний сол¬ 
дат»). Брав участь у кругосвіт¬ 
ньому плаванні (1860), яке описав 
у кн. нарисів «З кругосвітнього 

Стапель: 
1 — спусковий фундамент; 2 — по¬ 
лозки; З — спускова доріжка. 

плавання» (1867). За зв'язки з ре- 
волюц. народництвом перебував 
на засланні у Томську (1885— 
88). В романах «Наші звичаї» 
(1879), «Два брати» (1830), «Вир» 
(1881), «Жерці» (1897) викривав 
вади антагоністичного класового 
суспільства. Роман «Без виходу» 
(1873) — про долю різночинно-де¬ 
мократичної інтелігенції. В «Мор¬ 
ських оповіданнях» (1886—1902) 
відтворив життя рос. моряків, ос¬ 
півав їхню мужність і відвагу. 
Окремі оповідання пов язані з 
Кримом і Чорноморським флотом 
(«Кирилич», 1895; «Севастопольсь¬ 
кий хлопчик», 1902). Автор пуб¬ 
ліцистичних фейлетонів. За опо¬ 
віданням «Максимка» пост, од- 
нойм. фільм, 1953. Виявляв інте¬ 
рес до творчості Т. Шевченка, пе¬ 
реклав його вірш «Садок вишне¬ 
вий коло хати». 
Те,: Собрание сочинений, т. 1 —10. 
М., 1977; Укр. перек л.— Морсь¬ 
кі оповідання. К., 1952; Одчайдуш¬ 
ний. К., 1953; Дивовижний матросик. 
К., 1956. 
Літ.: Вільчинський В. П. Шевченко 
і Станюкович. «Радянське літерату¬ 
рознавство». 1969, № 3. 

О. В. Бобир. 

СТАПЕЛЬ (голл. 5ІареІ) — від¬ 
критий майданчик, на якому бу¬ 
дують або ремонтують судна. Яв¬ 
ляє собою бетонний фундамент з 
високими опорами (кільблоками) 
для судна, а також вантажопідйом¬ 
ним та ін. устаткуванням. Розріз¬ 
няють С. (мал.) поздовжні, роз¬ 
міщені перпендикулярно до бере¬ 
гової лінії і похилі до неї, та С. 
поперечні, що їх влаштовують па¬ 
ралельно береговій лінії, гори¬ 
зонтально до неї. З С. судно спус¬ 
кають на воду під дією сили ваги 
за допомогою спец, пристроїв. 
СТАРА — гірська вершина у пд. 
частині хребта Свидовець, у ме¬ 
жах Закарп. обл. УРСР. Вис. 
1472 м. Вкрита хвойно-широколи¬ 
стяним лісом, на привершинних 
пологих ділянках — полонини. 
Взимку на пн.-зх. схилах бувають 
снігові лавини. м. М. Койнов. 

стара ВЙЖІВКА — селише 
міського типу Волин. обл. УРСР, 
райцентр, на р. Вижівці (прит. 
Прип’яті). Залізнична станція. 
3,4 тис. ж. (1982). Вперше згаду¬ 
ється під назвою Стара Вижва 
1508, коли село було під владою 
Великого князівства Литовсько¬ 
го. Після Люблінської унії 1569 
на цю територію поширила свою 
владу шляхет. Польща. Після 3-го 
поділу Польщі (1795) Стару Виж- 
ву в складі Зх. Волині возз’єдна¬ 
но з Росією. В 1919 населений 
пункт загарбала бурж.-поміщиць¬ 
ка Польща. В 1930 тут створено 
підпільний осередок КПЗУ. В 
1939 Стару Вижву у складі Зх. 
України возз’єднано з УРСР. З 
1946 село має сучас. назву. З 1957 
С. В.—с-ще міськ. типу. У С. В.— 
пром. комбінат, лісництво, між- 
колг. буд. орг-ція, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. Сільс. про- 
фес.-тех. уч-ще, середня та муз. 
школи, лікарня. Будинок культу¬ 
ри, 2 бібліотеки. 
СТАРА ЗАГдРА — місто в центр, 
частині Болгарії, адм. ц. Староза- 
горського округу. Вузол з-ць і ав¬ 
тошляхів. Аеропорт. 130,8 тис. ж. 
(1978). Розвинуте машинобуду¬ 
вання (станкооудування, вироби. 
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К. М. Сташоковш. 

X. Станчев. Наймичка. 
1934. Національна ху¬ 
дожня галерея. Софія. 
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М. Стариков. 

електронно-обчислювальної техні¬ 
ки, устаткування для харчової 
пром-сті та ін.)* Металург., де; 
ревообр., текст, та харчосмакові 
підприємства. Поблизу міста — 
азотнотуковий комбінат. Учитель¬ 
ський ін-т. Музей болг. поета Г. 
Милева. Театри: оперний і лялько¬ 
вий. Обс^ваторія. 
СТАРА ЛАДОГА — село на ліво¬ 
му березі р. Волхова біля її впа¬ 
діння в Ладозьке озеро (Ленінгр. 
обл.). На місці С. Л. було одне 
з найстаріших давньоруських міст 
— Ладога (згадується в літопи¬ 
сах з 9 ст.). У 8—10 ст. Ладога — 
важливий торг, пункт на шляху 
з Поволжя до Прибалтики, в 11— 
15 ст.— фортеця і торг.'ремісни¬ 
чий центр Новгородської землі 
і Новгородської феодальної рес¬ 
публіки. В 1703 місто перенесли 
в гирло р. Волхова і назвали Но¬ 
вою Ладогою; від давньої Ладоги 
збереглося городище, що є археол. 
заповідником. Розкопками, що 
провадяться з перервами з 80-х рр. 
19 ст., виявлено культурні шари 
8—12 ст. 
стАра планинА, Балканські 
гори — гірська система на Пн. 
Балканського п-ова, в Болгарії 
(зх. відроги в межах Югославії). 
Простягається у широтному на¬ 
прямі на 600 км. Вис. до 2376 м 
(г. Ботев). С. П. складається з 
кристалічних сланців, гранітів, а 
також вапняків, пісковиків і конг¬ 
ломератів. Поширений карст. Вер¬ 
шини С. П. згладжені, пн. схили 
пологі, вкриті широколистяними 
лісами, вище — гірські луки. Є 
перевали (зокрема, Шипкинський 
перевал), через які прокладено шо¬ 
сейні дороги. Родовища мідних, 
заліз, і поліметалевих руд, ву¬ 
гілля. Багато мінеральних джерел. 
Курорти, район туризму. 
СТАРА синова — селище місь¬ 
кого типу Хмельн. обл. УРСР, рай¬ 
центр. Розташована на р. Ікві 
(прит. Пд. Бугу), за 12 км від 
залізнич. ст. Адампіль. 6,1 тис. 
ж. (1982). Засн. в 16 ст. під наз¬ 
вою Синява. З серед. 16 ст.— су- 
час. назва. В 1543 дістала магде¬ 
бурзьке право. Жителі містечка 
брали участь у визвольній війні 
українського народу 1648—54, Па¬ 
лія повстанні 1702—04 та гайда¬ 
мацькому русі. Після 2-го поділу 
Польщі (1793) С. С. у складі Пра¬ 
вобережної України возз’єднано з 
Росією. Рад. владу встановлено 
в січні 1918. З 195ь С. С.— с-ще 

Старий Крим. Санато- міськ. типу. У селищі — цукр. 
рій для хворих на ту- 3-д, райсільгосптехніка, райсіль- 
беркульоз легень. _ 

госпхімія, комбінат побутового революційного руху на Україні 
обслуговування, будинок побуту, і в Молдавії. Член Комуністичної 
З заг.-осв. та музична щколи, партії з 1918. Н. в с. Бозієни (те- 
лікарня, поліклініка. Будинок пер Котовського р-ну Молд. РСР) 
культури, кінотеатр, 2 б-ки. Збе- у сім’ї залізничника. В революц. 
реглися залишки фортеці (16 ст.). русі з 1897 (1903—17 примикав до 
стара Сіль — селище міського меншовиків). Вів парт, роботу 
типу Старосамбірського Р“ну в Києві, Ростові-на-Дону, Мико- 
Львів. обл. УРСР, за 6 км від за- лаєві, Кременчуку, Маріуполі, 
лізнич. ст. Старий Самбір. 1,3 Полтаві, в Донбасі. Учасник Гор- 
тис. ж. (1982). У селищі — колгосп, лівського збройного повстання 
льонопереробний пункт, млин, 1905. Не раз зазнавав арештів. В 
підприємства побутового обслуго- 1910—15 — один з керівників біль- 
вування. Середня щкола, Бу- шовицької орг-ції в м. Бендерах 
динок культури, б-ка. Пам’ятка (Молдавія). З б^езня 1918 — 
архітектури — Воскресенська церк- один з керівників більшовицького 
ва (18 ст.). Засн. 1255, с-ще міськ. підпілля в Придністров’ї, в Бесса- 
типу — з 1940. рабії. В 1923—24 — на парт, ро- 
СТАРА Січ — Запорізька Січ, боті в Одесі, 1924—25 — голова 
яка в кінці 16 — на початку 18 ст. ревкому Молдавії, з 1925 — голова 
перебувала на о. Чортомлик (див. ЦВК Молд. АРСР, 1926—28 і 
Чортомлицька Січ). з 1932 — голова Раднаркому 
СТАРА ^ШИЦЯ — селище місь- Молд. АРСР, 1929—32 — на від- 
кого типу Кам’янець-Подільсько- нові дальній партійній і господар- 
го р-ну Хмельн. обл. УРСР. Була ській роботі в Харкові. Обирався 
розташована на р. Дністрі біля членом ЦВК СРСР. Нагородже- 
впадіння в нього р. Ушиці, за ний ор^е^^ом Леніна. 
55 км від залізнич. ст. Кам’янець- СТАРИМ ЗАВІТ — перша части- 
Подільський. У зв’язку з буд-вом на Біблії, що визнається за <свя- 
Дністровського гідровузла пере- щенне писання» в іудаїзмі та хри- 
несена на 5 км від попереднього стиянстві на відміну від Ново- 
місця розтащування. 2,1 тис. ж. го завіту, що його визнає тільки 
(1982). Середня щкола, будуються християнство. С. з. створювали 
(1982) будинок побзггу, будинок протягом 9—2 ст. до н. е. іудей- 
культури тощо. С-ще міськ. ти- ські священослужителі на основі 
пу — з 1980. легенд, міфів та переказів народів 
СТАРб — філософська категорія; Старод. Сходу. С. з. містить мі- 
див. Нове і старе. фічні оповідання про створення 
СТАРб йЗЕРО, Тузли — солоне світу, сюжети з давньої історії 
озеро у сштеш Перекопських озер, (часто вигадані), закони та при- 
у межах Крим. обл. УРСР. Довж. писи реліг. моралі. С. з. справив 
6 км, шир. 2,5 км. Глиб, від 0,2— значний вплив на формування 
0,45 м (улітку) до 0,6—0,8 м (на- ідеологД християнства та ісламу. 
весні). Пересічна солоність 28®/оо. СТАРИМ КРИМ — місто Кіров- 
Живиться підземними водами, ського р-ну Крим. обл. УРСР, за 
Спостерігається садка солі. Вико- 24 км від залізнич. ст. Феодосія, 
ристовують для одержання солей, На тер. С. К. відомі залишки ан- 
переважно хлористих сполук каль- тичного поселення 4—З ст. до 
цію, брому та ін. На березі С. о.— н. е.— перших століть н. е. 3 6 
м. Красноперекопськ. ст. згадується під назвою Солхат. 
СТАРбВИЧ Владислав Олександ- З 13 ст. під нрвою Крим був 
рович [27.УІІ (8.УІІІ) 1882, Моск- резиденцією намісника золотоор- 
ва — 1965, Париж] — рос. режисер, ■^.**^*. хана, одним з центрів тор- 
сценарист, оператор і художник, гівлі невільниками. В 15 ст., після 
засновник рос. мультиплікаційно- перенесення столиці Кримського 
го кіно, винахідник об’ємної муль- ханства до Бахчисарая, населе- 
типлікації. Художник-самоук. З пункт втратив своє значення; 
1911 - в О. Ханжонкова прово “"чав називатися Ескі-Крим (Ста; 
ДИВ експерименти з покадровим Р***^ Крим). У 1785 С. К. у складі 
зніманням, розвивав технічні Кр^иму приєднано до Роси. В 
принципи об’ємної мультиплі- }Х?3 87 мзв назву Левкополь 
кації. Зняв об’ємні фільми, в проголо- 
яких діяли лялькові комахи: шено 2 (15). І 1918. У місті —з-д 
<Прекрасна Люканіда, або Війна залізобетонних виробів, швейна, 
вусанів і роганів», <Помста кіне- меблева та харчосмакова ф-ки, 
матографічного оператора» (обид- виробниче відділення Кіровської 
ва — 1912), <Мурашка і коник рзисільгосптехніки, спецлісгосп- 
польовий» (вільна екранізація бай- комбінат побутового обслуго- 
ки Крилова), «Авіаційний тиждень вування. Середня та муз. школи, 
комах», «Чотири чорти» (всі — лікарня, поліклініка, Будинок 
1913). Створив перший рос. гра- культури, кінотеатр, 2 б-ки; му- 
фічно-мультиплікаційний фільм літ.-меморіальний О. С. Грі- 
«Півень та Пегас» (1914). Викори- на та істор.-краєзнавчий. Архіт. 
стовував мультиплікацію в ігро- пам’ятки: залишки мечетей, у т. 
вому кіно. З 1919 жив і працював у Узбека (1314), монетного двору 
Франції. Найвідоміший фільм караван-сарая (14 ст.). За 5 км 
цього періоду — «Рейнеке Лис» на Пд. Зх. ВІД мшта — руїни вірм. 
(1939). фільми С. відзначають- монастиря Сур^Хач (засн. в 14 ст.) 
ся витонченістю, високою образо- ^ залишками фресок (кін. 14 -- 
творчою культурою. поч. 15 ст.^). С. К.— кліматичний 
Літ.: Гинзбург С. С. Кинематография передгірний курорт степової зони, 
дореволюционной России. М., 1963. Літо переважно тепле і сухе, зима 

Б. М. Крижанівський. дуже м’яка. Лікувальні засоби: 
С Т А Р И Й Григорій Іванович кліматотерапія, хлоридно-нат- 
[справж. прізв.— Борисов; 27.XI рієві питні води. Показання: 
(9.XII) 1880 — 10.ХІ 1937] — про- активні форми туберкульозу ле- 
фесіональний революціонер, діяч гень. Санаторій «Старий Крим», 
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розташований в лісопарку за 2,5 
км від міста. Функціонує цілий 
рік. В С. К. жили і померли рос. 
рад. письменник О. С. Грін, рос. 
рад. поет і перекладач Г. М. Пет- 
ников, часто бував рад. письмен¬ 
ник К.^ Г. Паустовський. 
СТАРЙЙ КРИМ — селище місь¬ 
кого типу Донец. обл. УРСР, під¬ 
порядковане Іллічівській райраді 
м. Жданова, за 7 км від залізнич. 
ст. Жданов-Вантажний. 6,2 тис. 
ж. (1982). У селищі — Ждановсь- 
кий кар’єр, підприємства побуто¬ 
вого обслуговування. Середня та 
муз. школи, мед. амбулаторія, 
клуб, б-ка. Засн. 1780, с-ще міськ. 
типу — з 1938. 
СТАРЙЙ МЄРЧИК — селище 
міського типу Валківського р-ну 
Харків, обл. УРСР. Залізнична 
ст. Мерчик. 2,0 тис. ж. (1982). 
У селищі — меблева ф-ка, лісницт¬ 
во. Вет.-зоотех. технікум, 2 заг.- 
осв. школи, лікарня, мед. амбула¬ 
торія. Будинок культури, клуб, 
6-ка. У С. М.— садово-парковий 
ансамбль (кін. 18 ст.) з палацом 
[1776—78, арх. П. Ярославський 
(?)]. С. М. засн. у 60-х рр. 17 ст., 
с-ще міськ. типу — з 1938. 
СТАРЙЙ ОСКОЛ — місто облас¬ 
ного підпорядкування Бєлгород, 
обл. РРФСР, райцентр. Розташо¬ 
ваний на обох берегах р. Осколу. 
Вузол залізничних та автомоб. 
шляхів. 136 тис. ж. (1982). 
С. О.— один з центрів добуван¬ 
ня залізної руди Курської маг¬ 
нітної аномалії, У місті — гірни¬ 
чо-збагачувальний комбінат (Стой- 
ленський); заводи: мех., авто¬ 
тракторного електрообладнання, 
цем., рем. гірничого і збагачуваль¬ 
ного устаткування; кручених виро¬ 
бів та меблева ф-ки. Підприємства 
харч, та буд. матеріалів пром-сті. 
Філіал Моск. ін-ту сталі та спла¬ 
вів, геологорозвідув. і кооп. техні¬ 
куми, мед. і пед. уч-ща. Крає¬ 
знавчий музей. С. О. засн. 1593. 
СТАРЙЙ САМБІР — місто Львів, 
обл. УРСР, райцентр, на р. Дніст¬ 
рі. Залізнична станція. Виник у 
період Київської Русі під назвою 
Самбір. З 2-ї пол. 14 ст. має назву 
С. С., або Старе Місто. В 1349 
С. С. захопила шляхет. Польща. 
В 1553 (за ін. даними — 1500) 
місту надано магдебурзьке право. 
Після 1-го поділу Польщі (1772) 
С. С. відійшов до Австрії (з 1867 — 
Австро-Уг^щина). В 1919 С. С. 
загарбала бурж.-поміщицька Поль¬ 
ща. В 1921 тут виникла підпільна 
комуністична орг-ція. В 1939 С. С. 
у складі Зх. України возз’єднано 
з УРСР. З 1940 С. С.— місто. 
У С. С.— льонозавод, сирс^об- 
ний, хлібний та меблевий комшна- 
ти, філіал Бориславського швейно- 
галантерейного об’єднання, лісгосп- 
заг, комбінат побутового обслугову¬ 
вання. Заг.-освітня та муз. школи, 
лікарня, поліклініка. Будинок 
культури, кінотеатр, 2 бібліотеки. 
СТАРЙЙ СТИЛЬ — див. Юліан¬ 
ський календар, Календар. 
СТАРИ ков Микола Антонович 
[21.ПІ (2.ІУ) 1897, с. Єдрово, те¬ 
пер Валдайського р-ну .Новгор. 
обл.— 4.VI1961, Київ] — укр. рад. 
вчений у галузі гірничої справи, 
акад. АН УРСР (з 1951). Після 
закінчення (1924) Ленінгр. гірни¬ 
чого ін-ту працював на рудниках 
Кривого Рога (1924—28) та в 

Уральському держ. проектному 
ін-ті металургійних з-дів (1928— 
31). Викладав у Свердловському 
гірничому (1931—47, з 1939 — про¬ 
фесор), Криворізькому гірничо¬ 
рудному (1948—51) і Дніпроп. 
гірничому ін-тах. У 1952—58 — 
зав. відділом, 1958—61 — зав. 
лабораторією Ін-ту гірничої спра¬ 
ви (тепер Ін-т геотехнічної механі¬ 
ки) АН УРСР. Осн. праці — з пи¬ 
тань розкриття і розробки рудних 
родовищ, в тому числі на вели¬ 
ких глибинах, боротьби з пожежа¬ 
ми на мідноколчеданних родо¬ 
вищах. Нагороджений орденом 
<3нак Пошани^, медалями. 
Те.: Основи разработки рудних место- 
рождений на больших глубинах. К., 
1961. 

СТАРИНК£ВИЧ Єлизавета Іва¬ 
нівна [9 (21).ІУ 1890, Петербург — 
1.ХП 1966, Київ] — укр. рад. лі¬ 
тературознавець і перекладач. 
Член КПРС з 1947. Закінчила Ви¬ 
щі жіночі курси в Москві (1917). 
Літ. діяльність почала 1928. Пра¬ 
цювала в Ін-ті літератури ім. Т. Г. 
Шевченка АН УРСР (1945—63). 
С.— автор праць з історії та тео¬ 
рії вітчизн. і зарубіжної драми, 
укр. драматургії. Досліджувала 
творчість О. Корнійчука, І. Ко¬ 
черги та ін. Перекладала твори 
Р. Б. Шерідана, О. Бальзака, Г. 
Мопассана, Ф. Стендаля, Е. Золя. 

С. А. Крижанівський, 

СТАРЙЦЯ, старик — водойма у 
заплаві ріки, що утворилася внас¬ 
лідок відчленування староріччя 
або рукава ріки від її осн. річища. 
Має видовжену, звивисту або сер¬ 
повидну форму (див. Меандри). 
Як правило, С. поступово зароста¬ 
ють 1 заболочуються, на їхньому 
місці утворюються болота й луки. 
С. характерні для рівнинних рік. 
СТАРЙЦЬКА Марія Михайлівна 
[19 (31).У 1865, Київ —20.ХП 1930, 
там же] — укр. актриса, режисер, 
педагог дореволюційного і радян¬ 
ського театру, засл. арт. УРСР 
(з 1926). Закінчила петербур¬ 
зьке театральне училище. На 
профес. сцені— з 1885: виступала 
під псевдонімом Яворська в тру¬ 
пі свого батька М. Старицького. 
Працювала в укр. і рос. тру¬ 
пах (Петербург, Москва, Київ). 
Серед ролей — Анна Петрівна, 
Лимериха, Ганна (<Не судилось», 
<3а двома зайцями», < Богдан 
Хмельницький» Старицького), Ка- 
баниха (<Гроза» О. Островського). 
Концертна діяльність. З 1898 пра¬ 
цювала як режисер та педагог в 
драм, гуртках народних будинків 
та в Київському літературно-ар¬ 
тистичному товаристві. В 1904— 
21 очолювала драм, відділ Му¬ 
зично-драматичної школи Мико¬ 
ли Лисенка в Києві (з 1918 — 
Музично-драматичний інститут 
імені М. В. Лисенка). Першою 
поставила на укр. сцені драм, тво¬ 
ри Лесі Українки <<Йоганна, жін¬ 
ка Хусова», чМохаммед і Айша» 
(1913, силами учнів Муз.-драм, 
школи М. Лисенка) та «Камінний 
господар» (1914, з Г. Матковським 
у Театрі Миколи Садовського 
у Києві). є. С. Хлібцевич. 

СТАРЙЦЬКА - ЧЕРНЯХГВСЬКА 
Людмила Михайлівна (29.УПІ 
1868, Київ — 1941) — укр. пись¬ 
менниця ліберально-бурж. напря¬ 
му. Дочка М. И. Старицького. їй 

належать поезії, оповідання, драм, 
твори («Останній сніп», «Милость 
божа», «Богдан Хмельницький», 
«Розбійник Кармелюк»), театро¬ 
знавчі та літературознавчі статті, 
переклади з Г. Гейне, спогади. 
Допомагала батькові у створенні 
трилогії «Богдан Хмельницький». 
Деякі з її істор. драм («Гетьман 
Дорошенко», «Іван Мазепа») по¬ 
значені націоналістичними тенден¬ 
ціями. Виступала на сцені. 

Н. Л. Калениченко. 

СТАРЙЦЬКИЙ Михайло Петро¬ 
вич [2 (14).ХІІ 1840, с. Кліщинці, 
тепер Чорнобаївського р-ну Чер¬ 
кас. обл.— 14 (27).ІУ 1904, Київ]— 
укр. письменник, театр, і куль¬ 
турно-громадський діяч. Похо¬ 
див з дрібномаєтної поміщицької 
родини. Рано залишившись сиро¬ 
тою, виховувався в сім’ї В. Ли¬ 
сенка — батька М. В. Лисенка. 
Навчався в Харків. (1858—60) та 
Київ. (1860—66) ун-тах. З 1867 
жив у Києві, де займався літ. 
працею і громадсько-видавничою 
і театр, діяльністю: брав участь у 
роботі Південно-Західного відді¬ 
лення Рос. геогр. т-ва та Київсь¬ 
кого літературно-артистичного 
товариства. Видав альманах «Рд- 
да> (1883). В його перекладі 
вийшли «Казки Г. Андерсена» 
(1873), «Байки І. Крилова» (1874), 
«Пісня про купця Калашникова» 
М. Лєрмонтова (1875), «Сербські 
народні думи й пісні» (1876), 
«Гамлет» У. Шекспіра (1882). 
Видав збірки власних поезій «З 
давнього зшитку. Пісні та думи» 
(ч. 1—2, 1881—83). Формування 
світогляду С. відбувалося під впли¬ 
вом революц.-демократичних ідей 
Т. Шевченка, М. Некрасова, М. 
Чернишевського. Серед поетичних 
творів С. осн. місце посідає гро¬ 
мадян. лірика. В багатьох віршах 
він зобразив горе і страждання 
трудящих («Весна», «Край комин¬ 
ка», «Швачка»), закликав до бо¬ 
ротьби проти експлуататорського 
ладу («До молоді», «Борцю»), оспі¬ 
вував красу рідного краю («До 
України»), проголошував єднання 
слов’ян, народів у боротьбі за нац. 
визволення («До слов’ян», «До 
Дунаю», «Смерть слов’янина»). 
Вірші С. «Виклик» («Ніч яка, 
господи, місячна, зоряна»), «Ту¬ 
ман хвилями лягає» та ін. стали 
нар. піснями. Перекладав вірші 
О. Пушкіна, М. Некрасова, А. 
Міцкевича, В. Сирокомлі, Дж. 
Байрона, Г. Гейне. 
Як драматург С. зростав на прогре¬ 
сивних традиціях української, 
російської та зарубіжної драма¬ 
тургії. За сюжетами творів М. Го¬ 
голя написав п’єси «Різдвяна 
ніч», «Сорочинський ярмарок», 
«Тарас Бульба», лібретто опери 
«Утоплена, або Русалчин Велик¬ 
день», інсценізував також твори Е. 
Ожешко («Зимовий вечір»), Ю. І. 
Крашевського («Хата за селом»; 
у С.— «Циганка Аза»); перероб¬ 
ляв п’єси укр. письменників — 
«Чорноморський побит на Кубані» 
Я. Кухаренка (у С.— «Чорномор¬ 
ці»), «На Кожум’яках» І. Нечуя- 
Левицького (у С.— «За двома зай¬ 
цями»), «Перемудрив» Панаса 
Мирного (у С.—«Крути, та не пе¬ 
рекручуй»), Написав ряд оригі¬ 
нальних реалістичних п’єс: «Не 
судилось» (1881), «У темряві», «Ой 

СТАРИЦЬКИЙ 

М. П. Старицький. 
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не ходи, Грицю» та й на вечорни¬ 
ці» (обидві — 1892), чТалан» 
(1893) та ін., в яких показав су¬ 
перечності в пореформеному укр. 
селі, діяльність інтелігенції, ви¬ 
кривав панський лібералізм. В 
істор. драмах ч Богдан Хмельниць¬ 
кий» (1887), чМаруся Богуславка» 
(1897), чОборона Буші», чОстання 
ніч» (обидві — 1899) відтворив 
героїчну боротьбу укр. народу про¬ 
ти польс. шляхти та турецько-тат. 
завойовників. С.— автор кількох 
водевілів: чЯк ковбаса та чарка, 
то минеться й сварка» (1872), чПо- 
модному» (1887), чЧарівний сон» 
(1889). З ім’ям С. пов’язане ста¬ 
новлення муз. жанру в укр. театрі 
(опера чУтоплена» та ін.). П’єси 
С. ідуть на сценах рад. театрів. 
У 80—90-і рр. С. написав ряд 
романів, повістей, оповідань і 
нарисів, переважно рос. мовою. 
Трилогія чБогдан Хмельницький» 
(чПеред бурею», 1894; чБуря», 
1896; чБіля пристані», 1897) при¬ 
свячена подіям визвольної війни 
укр. народу 1648—54. Тематично 
близька до неї повість ч Облога 
Буші» (1891). Наступні істор. 
події змальовано у творах ч Моло¬ 
дість Мазепи» (1893), чРуїна» 
(1899), чОстанні орли» (чГайдама- 
ки», 1901). Повісті чЧервоний дия¬ 
вол» (1896) і чПерші коршуни» 
(1900) зображують життя Києва 
у 16 і 17 ст. У романі чРозбійник 
Кармелюк» (1903) створено роман¬ 
тизований образ нар. месника. В 
оповіданнях і нарисах відтворено 
життя укр. села, зубожіння селян. 
С. виступав як новатор, творчо 
розвиваючи традиції Т. Шевченка 
1 Марка Вовчка. Він розширив те¬ 
матику і проблематику укр. л-ри. 
Зокрема, велику увагу С. приді¬ 
ляв розвиткові літ. мови, запро- 
ваджз^вав інтернаціональні і т. з. 
ковані слова-неологізми, більшість 
яких прижилася (байдужість, 
задумливість, співчувати тощо). 
Мальовничі побутово-етногр. кар¬ 
тини поєднуються в його творах 
з глибоким розкриттям психоло¬ 
гічного змісту образів. Разом з 
М. Лисенком 1872 створив у 
Києві аматорський ^рток, який 
до 1874 давав у Києві вистави рос. 
і укр. мовами, зокрема оперу 
чРіздвяна ніч» і оперету чЧорно¬ 
морці» М. Лисенка (лібретто С.). 
З серпня 1883 С. був директором 
трупи М. Кропивницького (попов¬ 
нив колектив новими акторами, 
збільшив хор, який підготував 
М. Лисенко). У 1885 (після виходу 
з трупи М. Кропивницького з гру¬ 
пою акторів) С. очолив нову тру¬ 
пу (див. Трупи М. П. Стариць- 
кого). У 1892—97 — директор і ре¬ 
жисер Садовського М. К. трупи. 
С. увійшов до історії укр. театру 
як майстдз побутових масових 
сцен; осооливої уваги надавав 
індивідуалізації кожної дійової 
особи, муз. і сцено^афічному 
оформленню. У с. Кліщинцях С. 
встановлено пам’ятник. Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 336—337. 
Те.: Твори, т. 1—8. К., 1963—65; 
Рос. перек л.— Пьесьі. Л. —М., 
1959. 
Літ.: Франко І. Михайло П. Стари- 
цький. В кн.: Франко І. Зібрання 
творів, т. 33. К., 1982; Сокирко Л. Г. 
М. П. Старицький. К., 1960; Комишан- 
ченко М. Т. Михайло Старицький. 
К., 1968. Н. Л. Калениченко. 

старГння — закономірно ви¬ 
никаючі в процесі індивідуального 
розвитку {онтогенезу) особини ві¬ 
кові зміни, що починаються задов¬ 
го до старості й обмежують при¬ 
стосовні можливості організму; 
збільшують імовірність смерті. 
Вивченням С. займається герон¬ 
тологія. В становленні й розвитку 
науки про С. мали значення пра¬ 
ці І. І. Мечникова, О. О. Бого¬ 
мольця, О. В. Нагорного. Інтенсив¬ 
ність С., тобто темп його розвитку, 
визначає як тривалість життя (див. 
Вік у біології), яка генетично за¬ 
програмована, так і ті чи ін. спів¬ 
відношення обмінних, структурних 
і функціональних виявів, що вини¬ 
кають в різних системах організму. 
Первинні механізми С. пов’язані 
з порушеннями в молекулярно-ге¬ 
нетичних процесах, із зрушеннями 
в регулюванні генетичного апара¬ 
ту КЛІТИН. Розвиток цих порушень 
у нервових клітинах {нейронах) 
спричинює істотні зміни поведін¬ 
ки, працездатності організму, 
стійкості його до пошкоджуючих 
факторів, скорочення надійності 
регулювання всього внутр. середо¬ 
вища організму, С. ЦІЛІСНОГО ор¬ 
ганізму. С. в осн. пов’язане з пош¬ 
кодженнями, що нагромаджуються 
протягом життя. С. розвивається 
нерівномірно. Так, атрофія ви- 
лочкової залози у людини почина¬ 
ється в 13—15-літньому віці, а 
деякі функції гіпофіза зберіга¬ 
ються до глибокої старості; в од¬ 
них структурах мозку кількість 
нейронів під старість зменшується 
на 25—35%, в ін. практично не 
змінюється. С. характеризується 
також різноспрямованістю віко¬ 
вих змін, пов’язаних з пригнічен¬ 
ням одних і активацією ін. життє¬ 
вих процесів у організмі, що ста¬ 
ріє. Важливим виявом С. на м о - 
лекулярному рівні є 
зниження активності ряду фер¬ 
ментів, інтенсивності окислюваль¬ 
них процесів, синтезу ряду типів 
рибонуклеїнових кислот, білків, 
багатьох медіаторів, гормонів то¬ 
що. На клітинному рів- 
н і при С. гине частина клітин, 
змінюються осн. властивості спо¬ 
лучнотканинних елементів, змен¬ 
шується кількість мітохондрій, 
порушується структура ендоплаз¬ 
матичної сітки, ядра і мембран 
клітин (див. Мембрани біологіч¬ 
ні), змінюються збудливість і 
лабільність клітин, внутрішньо¬ 
клітинний транспорт речовин тси 
що. На системному рівні 
С.— зміни збудливості різних 
структур мозку, послаблення нер¬ 
вового контролю над тканинами, 
зміна секреції гормонів і чутли¬ 
вості до них тканин, зниження 
скоротливої здатності м’язів сер¬ 
ця, секреторної функції травних 
залоз, порушення проникності 
гістогематичних бартерів та ін. 
Вікові зміни можуть сприяти роз¬ 
виткові гіпертонічної хвороби, 
ішемічної хвороби серця й ішемії 
мозку, діабету, пухлин у похило¬ 
му та старечому віці. До профі¬ 
лактики С. відносять правильне 
чергування праці й відпочинку, 
повноцінне, розумно організоване 
харчування. На Україні питання¬ 
ми С. займається Геронтології 
інститут (Київ). 
Літ.: Маньковский Н. Б., Минц А. Я. 

Старенне и нервная система. К., 1972; 
Фролькис В. В. Старенне и биологи* 
ческие возможности организма. М., 
1975; Фролькис В. В. Старенне. 
Нейрогуморальньїе механизмьі. К., 
1981. В. В. Фролькіс. 
СТАРГННЯ матеріалів — змі- 
на структури і властивостей мате¬ 
ріалів, * що спостерігається при 
експлуатації або тривалому збері¬ 
ганні їх. Притаманне матеріалам з 
підвищеним рівнем внутрішньої 
енергії. Такі матеріали перебува¬ 
ють у нестійкому (метастабільно¬ 
му) стані і схильні переходити у 
стійкіший (стабільніший) стан. У 
металевих та напівпровідникових 
матеріалах старіння пов’язане з 
розпадом твердого розчину. На 
властивості металів (сплавів) воно 
може впливати як позитивно, так 
і негативно (див. Старіння мета¬ 
лів). Для напівпровідникових мате¬ 
ріалів (напр., на основі германію 
або кремнію) С. м.— явище нега¬ 
тивне: призводить до зміни мех. і 
фізичних властивостей, погіршує 
осн. параметри напівпровідникових 
приладів. Запобігають йому додер¬ 
жанням високого рівня чистоти цих 
матеріалів (кількість домішок у 
них має бути менша 5 • %). 
В аморфних металевих сплавах і 
силікатних матеріалах (напр., у 
склі) С. м. пов’язане з переходом 
їх з аморфного стану в кристаліч¬ 
ний. У процесі старіння аморфні 
сплави втрачають високі мех. та 
антикорозійні властивості, їхній 
електр. опір значно знижується, 
у склі зменшується прозорість, 
підвищується крихкість, зростає 
газопроникність. Щоб не допусти¬ 
ти старіння таких матеріалів, їх 
експлуатують при т-рі значно мен¬ 
шій за т-ру кристалізації. 
Старіння полімерів зумовлюється 
руйнуванням (деструкцією) їхніх 
макромолекул під діянням тепла, 
світла тощо (див. Деструкція по¬ 
лімерів). Запобігають такому ста¬ 
рінню введенням стабілізаторів. 

^ ^О. А. Шматко. 
СТАРІННЯ металів — зміна 
структури і властивостей металів 
(особливо сплавів), спричинювана 
розпадом їхніх твердих розчи¬ 
нів, що є у стадії пересичення. 
Супроводиться звичайно підви¬ 
щенням міцності, твердості, коер¬ 
цитивної сили й електропровід¬ 
ності металу (сплаву), зниженням 
його пластичності й ударної в*яз- 
кості. Буває природне, що відбу¬ 
вається самочинно, за умови ви¬ 
тримування (іноді протягом кіль¬ 
кох років) при кімнатній т-рі, та 
штучне (при нагріванні до високих 
т-р), яке настає в загартованих ме¬ 
талах (сплавах). Вплив С. м. на 
експлуатаційні якості виробів мо¬ 
же бути негативним (напр., приз¬ 
водити до руйнування деталей) і 
позитивним (старінню заздалегідь 
піддають вироби, що їхні форми й 
розміри під час експлуатації мають 
бути постійними). Негативно діє, 
напр., на деякі сплави деформа¬ 
ційне старіння, яке погіршує їхні 
в’язкість і пластичність. Негатив¬ 
ному впливові запобігають доско¬ 
налішою технологією виплавлення 
металу (сплаву), його легуванням, 
спец, термічною обробкою. Штуч¬ 
не старіння, прискорюване плас¬ 
тичним деформуванням, радіоак¬ 
тивним опроміненням, лазерною 
та ультразвуковою обробкою або 
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ін. способами, є для багатьох спла¬ 
вів спец, операцією термічної об¬ 
робки. Воно дає змогу підвищува¬ 
ти міцність сталей (особливо мар- 
тенситностаріючих сталей), алю¬ 
мінієвих, мідних і титанових спла¬ 
вів, жароміцність нікелевих і ко¬ 
бальтових сплавів, поліпшувати 
характеристики магнітно-твердих 
матеріалів та ін. 
Див. також Старіння матеріалів. 

К. В. Чугстов. 
СТАРІСТЬ — закономірний і не¬ 
минучий період вікового розвитку 
організму тварин і людини, який 
настає як заключний етап онтоге- 

станція. Розташована біля смт 
Новий Світ Старобешівського р-ну 
Донец. обл. Буд-во почато 1954. 
Перший агрегат введено в дію 
1958, останній — 1967. Потужність 
ДРЕС 1981 становила 2,3 млн. 
кВт. На станції встановлено З 
турбогенератори потужністю по 
100 тис. кВт і 10 по 200 тис. кВт. 
С. ДРЕС — конденсаційна електро¬ 
станція. Осн. паливо — антрацито¬ 
вий штиб. Тех. водозабезпечення 
комбіноване — з водосховищем 
і градирнями. Електроенергія пе¬ 
редається по лініях електропе¬ 
редачі 110 та 220 кВ. ДРЕС вхо- 

ське та Новий Світ), 26 заг.-осв.. 
З муз. і спортивна школи; 35 лік. 
закладів, у т. ч. 4 лікарні; дит. 
санаторій. З палаци культури, 
32 клуби, кінотеатр, 26 кіно¬ 
установок, 37 б-к, меморіальний 
музей П. М. Ангеліної на її бать¬ 
ківщині в Старобешевому. У С. р. 
видається газ. «Новая жизнь» 
(з 1932). р. о. Корчагіна» 

СТАРОБІЛЬСЬК — місто Воро- 
шило^вгр. обл. УРСР, райцентр, на 
р. Ай дарі (прит. Сіверського Дін¬ 
ця). Залізнична станція. Напри¬ 
кінці 16 ст. виникла слобода Ніль¬ 
ська (згодом обезлюдніла). В 1686 

незу, що характеризується істот¬ 
ними обмінними, структурними і 
функціональними змінами в орга¬ 
нах і системах. С.— наслідок 
процесу старіння. Визначення ві¬ 
кових меж і часу наставання С. 
надзвичайно умовне. Розмежову¬ 
ють календарний і біологічний 
вік (див. Вік у біології). Календар¬ 
ний — КІЛЬКІСТЬ прожитих років, 
біологічний — міра життєздатнос¬ 
ті організму людини, яка залежить 
від темпу старіння і тому визначає 
тривалість майбутнього життя. 
Час наставання С. у різних тварин 
визначається видовою тривалістю 
життя. Всі прояви С. можуть бзгги 
поділені на хронобіологічні, що 
залежать від хронологічного віку 
тварин (остеопороз, склерозуван- 
ня судин, рівень артеріального тис¬ 
ку та ін.), і онтобюлогічні, які 
залежать від видової тривалості 
життя (нейро-гуморальні механіз¬ 
ми припинення росту, мітотичний 
потенціал клітин — див. Мітоз). 
Для С. характерні обмеження 
пристосувальних можливостей ор¬ 
ганізму, яке наростає, розвиток 
вікової патології. Між старінням 
і старістю існують причинно-на- 

дить до системи Донбасенерго і че¬ 
рез неї — в Єдину енергетичну 
систему СРСР. Старобешівську 
ДРЕС нагороджено орденом Жовт¬ 
невої Революції (1971). 

СТАРОБЕШІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДОНЕЦЬНОІ ОБЛАСТІ 
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СТАРОБЕШІВСЬКИЙ РАЙбН 
— у пд.-сх. частині Донец. обл. 
УРСР. Утворений 1924. Площа 
1,3 тис. км^. Нас. 61,1 тис. чол. 

тут оселилися козаки Острогозько- 
го полку, які заснували городок 
Нільський. Під час придушення 
Булавінського повстання 1707— 
09 його спустошили царські ка¬ 
ральні загони. В 1732 відбудовано 
як слободу Стара Біла. З 1797 — 
місто С. В повіті відбулися Ста- 
робільські заворушення селян 
1872. В період революції 1905— 
07 в С. діяла с.-д. група. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. 
У місті — рем.-мех., прод. това¬ 
рів, замінника незбираного моло¬ 
ка, плодоконсервний, кукурудзо- 
калі^увальний, залізобетонних 
виробів з-ди, швейна та меблева 
ф-ки, райсільгосптехніка, райсіль- 
госпхімія, комбінат побутового об¬ 
слуговування. Радгосп-технікум, 
мед. та 2 профес.-тех. уч-ща, 
6 заг.-осв., музична та спорт, 
школи, лікарня. 2 будинки куль¬ 
тури, 2 клуби, кінотеатр, 18 б-к, 
краєзнавчий музей. В С. провів 
дитячі роки рос. письменник 
В. М. Гаршин. З С. пов’язана ре- 
волюц. діяльність Ф. Д. Панфі- 
лова — учасника боротьби за Рад. 
владу на Україні. 
СТАРОБГЛЬСЬКИЙ РАЙОН — 

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ 
РАЙОН 

слідкові взаємовідношення. (1982). У районі — 61 населений у пн. частині Ворошиловгр. обл. 
^ пункт, підпорядкований міській, УРСР. Утворений 1923. Площа 
СТАРКОВА ЇУІарія Митрофанів- 2 селищним і 10 сільс. Радам нар. 1,6 тис. км^. Нас. 61,9 тис. чол. 
на [20.УП (І.УІП) 1888, Одеса — депутатів. Центр — смт Старо- (1982). У районі — 60 населених 
8.УІ 1970, там же] — укр. рад. бешеве. В пн. частині району — пунктів, підпорядкованих місь- 
піаніс-^а 1 педагог, засл. діяч пд. схили Донецького кряжа з кій і 16 сільс. Радам нар. депута- 

о КПРС яружно-балковим рельєфом, пД. тів. Центр — м. Старобільськ. 
з 1944. У 1912 закінчила Петерб. частина в основному рівнинна. Поверхня району — хвиляста рів- 
консерваторію. З 1913 викладала Корисні копалини: вапняки, доло- нина, подекуди розчленована до- 
в Оа^с. ^нсерваторії (з 1926 — міт, флюорит, піски, пісковики, линами річок, балками та яра- 
професор).Брала участь в організа- глини. Річки — Кальміус з прит. ми. Корисні копалини: кам. ву¬ 
дії (1933, разом з П. Столярським Мокра Волноваха та Грузький гілля, крейда, пісок, глина. Є 
та ін.) муз. школи-десятирічки Єла«чмк. Старобешівське водосхо- джерела мінеральних вод. Річки — 
(тепер їм. П. С. Столярського) вище. Грунти переважно чорно- Борова, Айдар з притокою Біла, 
при СМес. консерватори. Серед земні. Розташований у степовій Грунти чорноземні. Розташований 
утаїв С. — Я. Зак. зоні. Найбільші пром. підприємст- у степовій зоні. Найбільші пром. 
СТАРОБЕШЕВЕ — с^шда місь- ва: Старобешівська ДРЕС, Ком- підприємства—старобільські рем.- 
кого типу Донец. обл. УРСР, рай- сомольське рудоуправління (ви- мех., прод. товарів, замінника 
центр. Розташоване на р. Кальміу- добування флюсового вапняку, ще- 
сі, за 15 км від залізнич. ст. Кара- бінки). Шевченківський експери- 
куба. 7,4 тис. ж. (1982). Засн. ментальний з-д виробничого об’- 
1779 під назвою Бешеве. З 1896 єднання «Донецькбудматеріали>. 
має сучас. назву. Рад. владу вста- Комбінат побутовогообслуговуван- 
новлено в січні 1918. В роки Вели- ня (Старобешеве), З будинки по¬ 
кої Вітчизн. війни в період нім.- буту. С. г. району спеціалізується 
фашист, окупації С. (22.X 1941— на вироби, зерна, молока, м’яса, 
9.IX 1943) тут ДІЯВ підпільний рай- яєць та вовни. Площа с.-г. угідь 
ком партії. З 1958 С.— с-ще міськ. 1981 становила 104,2 тис. га, у 
типу. У С.— 2 колгоспи, комбінат т. ч. орні землі — 86,1 тис. га, сі- 
комунальних підприємств, рай- ножаті й пасовища — 15,6 тис. га. 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія. Зрошується 15,8 тис. га. Скотарст- 
комбінат побутового обслугову- во, свинарство, птахівництво, вів- 
вання, будинок побуту. Профес.- чарство. В С. р.— 14 колгоспів, 
тех. уч-ще, 2 заг.-осв., музична і 5 радгоспів, райсільгосптехніка, 
спорт, школи, лікарня. Палац райсільгоспхімія. Автомоб. шля- 
культури, кінотеатр, 2 б-ки, мемо- хів — 463 км, у т. ч. з твердим по- 
ріальний музей П. М. Ангеліної, криттям — 427 км. У районі — 
яка в С. народилася і працювала, індустр. технікум (м. Комсомоль- 
СТАРОБЕЦІІВСЬКА ДРЕС іме- ське), 4 профес.-тех. уч-ща (Ста¬ 
ні В. І. Леніна — теплова електро- робешеве. Роздольне, Комсомоль- 



_506 

СТАРОБІЛЬСЬКІ 
ЗАВОРУШЕННЯ 
СЕЛЯН 1872 

І. Є. Старов. Портрет 
роботи Є. Д. Камежен- 
кова. Фрагмент. Між 
1797 і 1800. Російський 
музей у Ленінграді. 

І. Є. Старов. Троїць' 
кий собор ^ в Олександ- 
ро-Невській лаврі. 
1778—90. 

незбираного молока, залізобетон¬ 
них виробів з-ди, швейна та меб¬ 
лева ф-ки. Комбінат побзггового 
обслуговування (Старобільськ) та 
2 будинки побуту. С. г. району 
спеціалізується на вирощуванні 
зернових (озима пшениця, куку¬ 
рудза, ячмінь, просо) і овочевих 
культур, соняшнику та вироби, 
м’яса, молока, яєць і вовни. Пло¬ 
ща с.-г. угідь 1981 становила 
134,0 тис. га, у т. ч. орні землі — 
109,0 тис. га. У С. р.— 16 колгос¬ 
пів, 7 радгоспів, плодорозсадник, 
райсільгосптехніка, райсільгосп- 
хімія. Залізнична ст. Старобільськ. 
Автомоб. шляхів — 340 км, у т. ч. 
3 твердим покриттям — 318 км. 
У районі — радгосп-технікум, З 
профес.-технічні (Старобільськ та 
с. Вишневе) і медичне уч-ща, 37 
заг.-осв., музична та спортивна 
школи; 57 лік. закладів, у т. ч. 8 
лікарень; санаторій-профілакторій 
^Сосновий» (с. Лиман). 14 будинків 
культури, 34 клуби, кінотеатр, 53 
кіноустановки, 47 б-к, краєзнав¬ 
чий музей. У С. р. видається газ. 
<Під прапором Леніна» (з 1918). 

В. О. Білашевський. 
старобГльські завору¬ 
шення СЕЛ5ІН 1872 — завору¬ 
шення державних селян Старо- 
більського пов. Харків, губ. Вик¬ 
ликані запровадженням власниць¬ 
ких записів відповідно до указів 
18(30) і 24.ХІ (6.ХІІ) 1866, які 
передбачали поширення осн. по¬ 
ложень реформи 1861 на держ. се¬ 
лян. За землю, що перебувала в 
їхньому користуванні, селяни бу¬ 
ли зобов’язані сплачувати щорічну 
держ. оброчну подать, яку було 
збільшено на 15%. Селяни відмо¬ 
вилися прийняти власницькі за¬ 
писи та сплачувати оброчні податі, 
не визнавали влади волосних стар¬ 
шин, чинили опір поліції. В черв¬ 
ні 1872 заворушення охопило бл. 
10 сіл (понад З тис. чол.). На при¬ 
душення сел. виступів було кину¬ 
то ескадрон драгунів. Число ре¬ 
пресованих селян становило кіль¬ 
ка десятків чоловік. 
СТАРОВ Іван Єгорович [12 (23).І1 
1745, Петербург — 5(17).ІУ 1808, 
там же] — рос. архітектор, один із 
основоположників рос. класициз¬ 
му. Навчався в петерб. АМ (1758— 
62) у О. Кокорінова та Ж. Б. Вал- 
лен-Деламота, 1762—68 як пен¬ 
сіонер АМ жив у Парижі та Римі. 
В 1769—72 викладав у петерб. 
АМ, акад. петерб. АМ (з 1769), 
її проф.— з 1785. В 1772—74 — 
головний архітектор чКомиссии 
о каменном строєний Санкт-Пе¬ 
тербурга и Москви». Здійснив 
проекти планування Воронежа і 
Пскова (обидва — 1774). З 1774 
працював над реконструкцією 

Олександро-Невської лаври у Пе¬ 
тербурзі (спорудив її гол. собор— 
Троїцький). У 70—80-х рр. 18 ст. 
створив архіт. ансамблі в маєтках 
поблизу Петербурга (в Тайцях, 
Сиворицях і Пелле), в яких досяг 
органічного поєднання архітекту¬ 
ри з навколишньою природою. 
Найзначніша споруда С.— Тав¬ 
рійський палац у Петербурзі 
(1783—89). З 1790 працював на 
Україні: створив проекти плану¬ 
вання Катеринослава (тепер Дні¬ 
пропетровськ; в цьому місті спо¬ 
рудив палац Г. Потьомкіна, 1787— 
89, тепер Палац студентів ім. 
Ю. О. Гагаріна) і Миколаєва; для 
Миколаєва розробив проект магі¬ 
страту, адміралтейства з великим 
суднобудівним з-дом та ін. проек¬ 
ти. З 1800 очолював будівельний 
контроль при спорудженні Казан¬ 
ського собору у Петербурзі. Іл. 
див. також до статей Дніпропет¬ 
ровська область, т. З, с. 403; 
Ленінград, т. 6, с. 113. 

СТАРОВЙЖІВСЬКИЙ РАЙбН 
— у пн. частині Волин. обл.УРСР. 
Утворений 1940. Площа 1,1 тис. 
км^. Нас. 36,8 тис. чол. (1982). У 
районі — 47 населених пунктів, 
підпорядкованих селищній і 18 
сільс. Радам народних депутатів. 
Центр — смт Стара Вижівка. 
С. р. розтащований в межах По¬ 
ліської низовини. Корисні копали¬ 
ни — торф, глини, пісковики. 
Річки — Прип'ять з прит. Вижів¬ 
ка і Турія. Багато озер. Грунти 
дерново-пі дзол исті, торфово-бо¬ 
лотні. Лежить у зоні мішаних лі¬ 
сів. Ліси (сосна, дуб, осика, бере¬ 
за) займають 22 тис. га. Найбіль¬ 
ші пром. підприємства — пром. 
комбінат (Стара Вижівка), кера¬ 
мічний (с. Дубечне), льонооброб¬ 
ний (с. Мокре) та комбікормовий 
(с. Буцин) з-ди. Комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Стара Ви¬ 
жівка) і 5 будинків побуту. Осн. 
спеціалізація с. г.— землеробство 
зерново-льонарсько-картоплярсько- 
го, тваринництво м’ясо-мол. на¬ 
прямів. Площа с.-г. угідь 1981 ста¬ 
новила 55,3 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 28,0 тис. га, луки і пасо¬ 
вища — 27 тис. га. У С. р.— 18 
колгоспів, райсільгосптехніка, рай- 
сільгоспхімія. Залізничні станції: 
Вижва, Мизове, Дубечне. Авто¬ 
моб. шляхів — 388 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 172 км. У 
районі — сільське профес.-тех. 
уч-ще, 42 заг.-осв. та 2 муз. школи; 
45 лік. закладів, у т. ч. З лікарні. 
17 будинків культури, 27 клубів, 
43 кіноустановки, 38 б-к, крає¬ 

знавчий музей (с. Сереховичі). 
В С. р. видається газета <Сіль- 
ські новини» (з 1945). 

А. Г. Верещак. 
СТАРО ВбЛ ЬС Ь КИ Й (5іаго\^о1- 
5кі, Зіагоуоізсіиз) Шимон (1588, 
с. Старовол Берестецького пов., 
тепер БРСР — 4.IV 1656, Краків) 
— польс. письменник і історик. 
Н. в сім’ї дрібного шляхтича. В 
1618 закінчив Краків, ун-т. Учас¬ 
ник Хотинської війни 1620—21. 
Автор істор. праць ч Історія Сигіз- 
мунда І» (1616), «Польща» (1632), 
в яких відзначив відвагу запо¬ 
різьких козаків, підкреслив їхні 
заслуги в боротьбі проти Крим, 
татар і Туреччини. 
СТАРОГЕГЕЛЬ5ІНСТВО, пра- 
вогегельянство — консервативне 
крило гегельянства', ідеалістична 
філос. течія, що виникла в Німеч¬ 
чині в ЗО—40-х рр. 19 ст. На від¬ 
міну від молодогегельянства пред¬ 
ставники С. (К. Гешель, Г. Габлер, 
Г. Гінріхс) розглядали філос. си¬ 
стему Г. В. Ф. Гегеля як раціо¬ 
нальну форму богослов’я, виступа¬ 
ли з позицій відвертої підтримки 
феодально-абсолютистського ладу. 
СТАРОД>^Б — місто районного 
підпорядкування Брянської обл. 
РРФСР, райцентр. Розташований 
на р. Бабинці (бас. Дніпра). Заліз¬ 
нична станція. Вперше згадується 
в літописі під 1096, входив до 
Київської Русі. В 1239 зруйнова¬ 
ний ордами Батия. З 14 ст.— у 
складі Великого князівства Ли¬ 
товського, згодом — Речі Посполи¬ 
тої. В 1503—1618 і з 1648 — у скла¬ 
ді Російської централізованої дер¬ 
жави. В 1663—1781 — полкове 
місто Стародубського полку. Рад. 
владу встановлено в листопаді 
1918. В місті — конопляний, ово¬ 
чесушильний, маслосироробний, 
пивоварний з-ди, філіал брян. 
об’єднання «Металіст». 
СТАРОД>^БОВ Кирило Федоро¬ 
вич [н. 6 (19).ІУ 1904, Москва] - 
укр. рад. вчений у галузі металур¬ 
гії, металознавства і термічної 
обробки металів, академік АН 
УРСР (з 1957), засл. діяч науки 
і техніки УРСР (з 1964). Закін¬ 
чив (1928) Дніпроп. гірничий ін-т. 
Пращовав на Дніпроп. металург, 
з-ді ім. Г. І. Петровського (1925— 
37), одночасно (з 1931) — в Дні¬ 
проп. металург, ін-ті (з 1938 — 
зав. кафедрою термічної обробки 
металів). В роки Великої Вітчизн. 
війни створив і впровадив на Маг¬ 
нітогорському металург, комбіна¬ 
ті технологію вироби, великих ви¬ 
ливниць з рідкого доменного ча¬ 
вуну. У 1948—74 — зав. відділом 
термічної обробки сталі Ін-ту чор¬ 
ної металургії АН УРСР (тепер 
М-ва чорної металургії СРСР). 
Основна галузь діяльності — 
розробка теоретичних основ, тех- 

Старокостянтинів. Залишки замку 
князів Острозьких. 1571. 
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нології і устаткування для зміц¬ 
нюючої термічної обробки прокат¬ 
них виробів. Депутат Верховної 
Ради УРСР З—5-го скликань. 
Заст. Голови Верховної Ради 
УРСР (1951—63). Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
СТАРОД^БСЬКИЙ ПОЛК — 
адм.-тер. і військ, одиниця на Лі¬ 
вобережній Україні в 2-й пол. 
17—18 ст. Засн. 1654. Спочатку 
був підпорядкований ніжинсько¬ 
му полковникові. В 1663 С. п. 
виділено з Ніжинського полку 
і підпорядковано безпосередньо 
гетьманському управлінню. Адм. 
центром його був Старо дуб (тепер 
місто Брян. оол.). С. п. в різні 
часи мав від 7 до 11 сотень. В 
С. п. значну частину феод, земле¬ 
володінь становили монастирсь¬ 
кі маєтності. За ревізією 1764, в 
С. п. було 7050 виборних козаків, 
18 107 підпомічників і 147 629 пос¬ 
политих, різночинців і дворян 
та ін. Козаки С. п. брали участь 
у війнах, які вела Рос. д-ва з 60-х 
рр. 17 ст., та в ряді антифеод. ви¬ 
ступів і заворушень селянства про¬ 
ти феод.-кріпосницького гніту, в 
зв'язку з скасуванням полкового 
устрою Лівобережної України С. п. 
1781 було ліквідовано, а його Тери¬ 
торія ввійшла до складу Новго- 
род-Сіверського намісництва. 

, О. /. Путро. 
СТАРОЖИЛ ЬЦІ — категорія за¬ 
лежних селян у Пн.-Сх. Русі 14— 
17 ст., які здавна жили на землях 
феодалів і вважалися прикріпле¬ 
ними до цих земель. Були названі 
С., щоб відрізнити давніх залеж¬ 
них селян від чновоприходців». До 
запровадження Судебника 1497 
користувалися правом вільного пе¬ 
реходу від одного володільця до 
ІНШОГО, за Судебником це право 
було обмежене. 
На Україні близькі за своїм ста¬ 
новищем до С. були <непохожі> 
селяни. 
СТАРОКЙТВСЬКА ГОРА — іс- 
торична місцевість у Києві, ділян¬ 
ка високого плато, оточена долина¬ 
ми Дніпра, Хрещатого Яру та Ли- 
беді, площею бл. 80 га. Заселена 
з часів пізнього палеоліту. До 
кін. 1-го тис. до н. е.— 1-ї пол. 
1-го тис. н. е. належать пам’ят¬ 
ки старод. сх. слов'ян {заруби- 
нецької культури і черняхівськог 
культури) та знахідки привізних 
виробів і античних монет. Як вва¬ 
жає частина дослідників, у кін. 
5 — на поч. 6 ст. на виступі пн.- 

Старокостянтинів. Пам’ятник радян¬ 
ським воїнам-визволителям, які заги¬ 
нули в роки Великої Вітчизняної вій¬ 
ни 1941—45. Скульптори І. Самотос, 
Л. Лесюк. архітектор В. Блюсюк. 
1974. 

зх. частини С. г. виникло невели¬ 
ке укріплене поселення, яке ото¬ 
тожнюється з чградом Кия>, зас¬ 
нованим, за літописним перека¬ 
зом, полянським князем Києм, 
(див. Кий, Щек, Хорив і Либідь), 
що став початком Києва, зокрема 
його нагірної частини — Верхньо¬ 
го міста (щодо низинної частини — 
Подолу). В кін. 10 ст. нагірна ча¬ 
стина Києва займала площу бл. 
8 га (т. 3. місто Володимира). В 
центрі її були споруджені найдав¬ 
ніші кам’яні палаци князів і Де¬ 
сятинна церква. В 11 — на поч. 
12 ст. Верхнє місто зайняло всю 
С. г. За часів кн. Ярослава Муд¬ 
рого було укріплене високими зем¬ 
ляними валами, довжиною понад 
3,5 км, з вежами-брамами, голов¬ 
ною з яких були Золоті ворота. 
На С. г. були споруджені визначні 
давньорус. архіт.-мистецькі па¬ 
м’ятки — Софійський собор, Киє- 
во-Михайлівський Золотоверхий 
монастир. Верхнє місто, як і весь 
Київ, було зруйноване під час на¬ 
вали орд Батия (1240). Відбудо¬ 
вано його в 17 ст. В 19 ст. ця те¬ 
риторія дістала назву Старого міс¬ 
та. Археол. дослідженнями (три¬ 
вають понад 150 років) на С. г. ви¬ 
явлено і вивчено численні залиш¬ 
ки давньоруських жител і реміс¬ 
ничих майстерень, оборонних спо¬ 
руд і культових комплексів, ка¬ 
м’яних палаців і храмових та ін. 
будівель, багаті курганні і рядові 
грунтові поховання. 
Літ.: Закревский Н. Описание Киє¬ 
ва, т. 1—2. М., 1868; Каргер М. К. 
Древний Киев, т. 1—2. М.—Л., 1958— 
61; Новое в археологии Києва. К., 
1981. Г. М. Шовкопляс. 

СТАРО КОСТЯ Н ТЙ НІВ — місто 
Хмельн. обл. УРСР, райцентр. 
Розташований біля впадіння р. 
Ікопоті в Случ (бас. Прип’яті). 
Вузол залізнич. і автомоб. шляхів. 
Засн. у 16 ст. на місці с. Колищен- 
ців. Після побудови замку село 
перетворено на місто. В 1582 
Колищенці перейменовано на Кос- 
тянтинівку, з поч. 17 ст.— С. 
Поблизу міста відбулися запеклі 
бої сел.-козац. загонів К. Косин- 
ського проти військ князя К. Ост¬ 
розького (1593), козаків М. Кри¬ 
воноса — проти військ магната Я. 
Вишневецького (1648), сел.-козац. 
війська Б. Хмельницького — проти 
польс.-шляхет. військ (1649). Піс¬ 
ля 2-го поділу Польщі (1793) С. 
у складі Правобережної України 
возз’єднано з Росією. В 1823—24 
в С. містилося одне з відділень 
декабристської орг-ції Товарист¬ 
ва об'єднаних слов^ян. Рад. владу 
встановлено в грудні 1917. У міс¬ 
ті — з-ди: чМеталіст», пресових 
вузлів, сухого знежиреного моло¬ 
ка, цукр., хлібний, прод. товарів, 
комбікормовий, залізобетонних 
шпал, асфальтовий; ф-ка побуто¬ 
вих товарів, елеватор, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія, міжколг. 
буд. орг-ція, комбінат побутового 
обслуговування. Профес.-тех. 
уч-ще, 7 заг.-осв., музична, худож¬ 
ня та спорт, школи; 7 лік. закладів, 
у т. ч. лікарня. Будинок культури, 
9 б-к. Пам’ятки архітектури — 
залишки замку кн. Острозьких 
в стилі ренесансу (1571); башта 
(16 ст.), церква, стіни, брама, 
дзвіниця (16 ст.), костьоли (1612 
і 1754). В С. народились укр. І 

рос. рад. історик О. І. Баранович, 
євр. поет і драматург А. Гольд- 
фаден. 
СТАРОКОСТЯНТЙНІ В с ь к и й 
РАЙСЗН — у ПН.-СХ. частині 
Хмельн. обл. УРСР. Утворений 
1923. Площа 1,2 тис. км^. Нас. 
79.2 тис. чол. (1982). У районі — 
98 населених пунктів, підпорядко¬ 
ваних міській та 27 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Ста- 
рокостянтинів. С. р. розташова¬ 
ний у межах Подільської височи¬ 
ни. Корисні копалини: граніти, 
вапняки. Річки — Случ (бас. 
Прип’яті), Іква (прит. Пд. Бугу). 
Грунти чорноземні. Лежить у лі¬ 
состеповій зоні. Ліси (сосна, бе¬ 
реза, осика, дуб) займають 7,4 тис. 
га. Найбільші пром. підприємства 
району — старокостянтинівські 
з-ди: чМеталіст», цукр., сухого 
знежиреного молока, пресових вуз¬ 
лів та залізобетонних шпал; еле¬ 
ватор. Комбінат побутового об¬ 
слуговування (Старокостянтинів). 
Спеціалізація с. г.— землеробст¬ 
во зерново-буряківничого і тва¬ 
ринництво м ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1981 становила К. 
100,4 тис. га, у т. ч. орні землі — 
93.2 тис. га. Осн. культури: озима 
пшениця, ячмінь, горох, цукр. 
буряки; вирощують мак. Садів- 
ництвр. У тваринництві розвину¬ 
те скотарство, свинарство. У С. р. 
— 24 колгоспи, З радгоспи, птахо¬ 
фабрика, райсільгосптехніка з ви¬ 
робничим відділенням, райсіль¬ 
госпхімія. Залізнич. вузол Старо¬ 
костянтинів, залізничні станції — 
Старокостянтинів І, Старокос¬ 
тянтинів П. Автомоб. шляхів — 
453 км, у т. ч. з твердим покриттям 
— 334 км. У районі — 2 профес.- 
тех. уч-ща (у Старокостянтинові 
та с. Новоселиці), 43 заг.-осв., му¬ 
зична, художня і спорт, школи; 
62 лік. заклади, у т. ч. 5 лікарень. 
89 будинків культури і клубів, 
67 кіноустановок, 84 б-ки, музей 
історії с. Самчиків. У містечку 
Острополі (тепер с. Старий Ост- 
ропіль) народився учасник бо¬ 
ротьби за владу Рад В. Воло¬ 
дарський. У С. р. видається 
газ. чСвітло Жовтня» (з 1930). 

В. І. Фурман. 
СТАРО КОСТЯНТЙНІВСЬКО- 
ПРОСК^РІВСЬКА операція 
1919 — бойові дії Першої Україн¬ 
ської радянської дивізії влітку 
1919 проти військ Директорії під 
час громадянської війни 1918—20. 

СТАРОКОСТЯН- 
ТИНІВСЬКО- 

ПРОСКУРІВСЬКА 
ОПЕРАЦІЯ 1919 

Ф. Стародубов. 
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СТАРОКРАМА- 

ТОРСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВ¬ 

НИЙ ЗАВОД 

Проведена з метою ліквідації угру; 
повання петлюрівських військ, які 
наприкінці травня — на поч. 
червня прорвалися з тер. <Захід¬ 
ноукраїнської народної республі- 
ки> на Поділля й захопили Кам’я- 
нецький, Новоушицький, Проску- 
рівський, значну частину Старо- 
костянтинівського і Летичівсько- 
го повітів. Осн. ударною силою 
рад. військ були Богунська й Та- 
ращанська бригади 1-ї Укр. рад. 
д-зії (нач. М. О. Щорс). Богунці 
розгорнули наступ у напрямі Ше¬ 
петівка — Старокостянтинів і Ше¬ 
петівка — Красилів, а таращанці 
— в напрямі Дубно — Кременець — 
Базалія. Внаслідок запеклих боїв 
рад. війська відбили наступ пет¬ 
люрівських військ, визволили Ста¬ 
рокостянтинів, Красилів, Базалію, 
Проскурів і в 1-й пол. липня очи¬ 
стили від петлюрівців Проскурів- 
ський, Летичівський, значну ча¬ 
стину Кам’янецького й Ново- 
ушицького повітів. 
СТАРОКРАМАТбРСЬКИЙ МА- 
ШИНОБУДІВНЙЙ ЗАВбД іме¬ 
ні С. Орджонікідзе — підприємст¬ 
во важкого машинобудування. Роз¬ 
ташований у м. Краматорську До- 
нец. обл. Засн. 1896 нім. фірмою 
<В. Фіцнер і К. Темпер». Робіт¬ 
ники з-ду мають славне революц. 
минуле. В 1901 тут утворено під¬ 
пільну групу РСДРП. Бойова 
дружина підприємства брала ак¬ 
тивну участь у Горлівському зброй¬ 
ному повстанні 1905. Робітники 
з-ду не раз страйкували, вима¬ 
гаючи поліпшення свого еко¬ 
номічного становища, виступали 
проти свавілля царського уряду. 
В лютому 1917 утворено Револю¬ 
ційний к-т, який взяв владу на 
з-ді в свої руки. В 1918—20 робіт¬ 
ники з-ду боролися проти нім. 
окупантів і внутр. контрреволю¬ 
ції. За роки Рад. влади з-д доко¬ 
рінно реконструйовано на новій 
тех. базі й значно розширено. На 
поч. 1982 діяло 19 цехів, у т. ч. 
7 механоскладальних, сталеливар¬ 
ний, ливарний та ін. Осн. продук¬ 
ція — металург, устаткування (ста¬ 

ни холодної прокатки, агрегатні 
лінії для обробки листа, труб, мо¬ 
лоти тощо). З-д нагороджено орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра (1946). Р. М. Лядов. 

СТАРОКРЙМСЬКЕ ВОДОСХО¬ 
ВИЩЕ — водосховище на р. Каль- 
чику (бас. Кальміусу), в межах До- 
нец. обл. УРСР. Пл. понад 6 км^, 
об’єм понад 45 млн. м®. Створено 
1951 для водопостачання м. Жда- 
нова. С. в.— місце відпочинку. 

О. О. Русинов. 
СТАРОКРЙМСЬКЕ (ЖДАНОВ- 
СЬКЕ) РОДОВИЩЕ ГРАФГТУ — 
в Донец. обл. УРСР, на правому 
березі р. Кальчика. Поклади гра¬ 
фіту пов’язані з гнейсами докемб¬ 
рійського віку (див. Докембрій). 
Графітоносні гнейси утворюють 
смуги су бверти кального падіння 
протяжністю до 500 м при шир. 
40—50 м. Окремі рудні тіла 
потужністю до 2—З м містять 
6—20% середньо- та груболуску- 
ватого графіту. Розвідані запаси 
з серед, вмістом графіту 3,7—5,0% 
становлять 3,4 млн. т (1981). Ро¬ 
довище відоме з 1881. 

^ Ю. М. Теодорович. 
СТАРО МИХАиЛІВКА — селище 
міського типу Мар’їнського р-ну 
Донец. обл. УРСР, за 5 км від за- 
лізнич. ст. Красногорівка. 6,3 тис. 
ж. (1982). Колгосп, будинок по¬ 
буту. Середня школа, мед. амбу¬ 
латорія, клуб, б-ка. Засн. 1747, 
с-ще міськ. типу — з 1938. 
СТАРООБР5ІДНИЦТВО, роз¬ 
кол — релігійно-суспільний рух у 
Росії 17 ст., спрямований проти 
офіційної православної церкви. 
Виник у зв’язку з реформою Русь¬ 
кої православної церкви, здійс¬ 
неною в 50-х рр. 17 ст. патріар¬ 
хом Никоном з метою усунення 
обрядно-догматичних розходжень 
з грецькою православною церк¬ 
вою (виправлення богослужебних 
книг, уніфікація обрядів, запро¬ 
вадження проповіді тощо). Серед 
богословів, що займалися виїшав- 
ленням богослужебних книг, були 
укр. вчені Єпіфаній Славинець- 
кий, А. Сатановський, Ф. Сафо- 
нович та ін. Реформа посилювала 
позиції православ* я в боротьбі 
проти католицизму і зближувала 
церкву Росії з церквою возз’єдна¬ 
ної 1654 України, де незадовго 
перед тим подібну реформу провів 
митрополит П. Могила. Оскіль¬ 
ки реформа Никона сприяла цент¬ 
ралізації церкви і водночас царсь¬ 
кої влади, зміцненню влади пат¬ 
ріарха, вона викликала опір ча¬ 
стини духівництва на чолі з прото¬ 
попом Аввакумом під приводом 
боротьби за чстару віру» (звідси 
назва). Ця боротьба вийшла за 
межі вузькоцерк. суперечностей 
і стала виявом стихійного протесту 
нар. мас проти посилення феод, 
гніту. Прихильники С. брали ак¬ 
тивну участь у селянській війні 
під проводом С. Т. Разіна 1667— 
7/, Соловецькому повстанні 1668— 
76. Царська адміністрація й 
офіц. церква жорстоко пересліду¬ 
вали старообрядців. Але поступо¬ 
во соціальні мотиви в С. відійшли 
на задній план, а рух за чстару 
віру» набрав реакційного харак¬ 
теру. Неоднорідний соціальний 
склад прихильників С. зумовив 
розкол руху на різні течії (див. 
Попівщина, Безпопівшина). Ста¬ 

рообрядницька верхівка вороже 
зустріла Велику Жовтн. соціалі¬ 
стичну революцію. За роки соці¬ 
алістичного будівництва С. втра¬ 
тило більшу частину прибічників. 
В СРСР існує З осн. течії С.: Бі- 
локриницька ієрархія, Збіглопо- 
півщина та поморці, або безпопів- 
ці. Невеликі громади С. існують і 
на Україні. 
СТАРОСАМБІРСЬКЕ РОДОВИ¬ 
ЩЕ нАФТИ — у Львів, обл. 
УРСР. Пов’язане з Старосамбірсь- 
кою антиклінальною складкою 
(див. Антикліналь) Передкар- 
патського прогину. Довж. склад¬ 
ки 5,2 км, шир. 1,75 км. У межах 
родовища виявлено два поклади 
нафти у відкладах еоцену (див. 
Еоценова епоха і еоценовий від¬ 
діл) і палеоцену (див. Палеоценова 
епоха і палеоценовий відділ). Наф¬ 
та високопарафіниста, смолиста, 
густина її 845 кг/м^. Родовище 
відкрито 1969, з цього ж року й 
експлуатується. Нафта надходить 
на Дрогобицький нафтоперероб¬ 
ний завод. І. І. Хрипта. 
старосАмбірський район 
— у пд.-зх. частині Львів, обл. 
УРСР. Утворений 1939. Площа 
1,2 тис. км^. Нас. 89,5 тис. чол. 
(1982). У районі — 114 населених 
пунктів, підпорядкованих З місь¬ 
ким, 2 селищним і 37 сільс. Ра¬ 
дам нар. депутатів. Центр — м. 
Старий Самбір. Пн. (більша) час¬ 
тина району розташована в межах 
Передкарпаття, пд.— у Карпатах 
Українських. Корисні копалини: 
нафта, кам. сіль. Річки — Дністер 
та його прит. Стривігор. Грунти 
дерново-підзолисті, бурі лісові, 
дернові й лучні глеюваті та гле¬ 
йові. Ліси (ялиця, сосна, ялина, 
дуб, бук, граб) займають 44,3 тис. 
га. Найбільші пром. підприємства 
району — добромильські дерево- 
обр. комбінат та пивоварний за¬ 
вод, Хирівська валяльно-повстяна 
ф-ка, Старосамбірський льоноза¬ 
вод. Комбінат побутового обслуго¬ 
вування (Старий Самбір). Земле¬ 
робство району спеціалізується на 
вирощуванні зернових культур 
(пшениця, жито, ячмінь, овес), 
льону-довгунця, цукр. буряків, 
картоплі, овочевих культур; тва¬ 
ринництво м’ясо-мол. напряму. 
Площа с.-г. угідь 1981 становила 
55.5 тис. га, у т. ч. орні землі — 
34.5 тис. га. У С. р.— 24 колгоспи, 
6 радгоспів, райсільгосптехніка з 
виробничим відділенням, райсіль- 
госпхімія. Залізничні станції: 
Старий Самбір, Хирів, Нижанко- 
вичі, Старжава. Автомоб. шля¬ 
хів — 425 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 150 км. У районі — 
2 профес.-тех. уч-ща (м. Добро- 
миль і смт Нижанковичі), 75 заг.- 
осв. та 2 муз. школи; 104 лік. за¬ 
клади, у т. ч. 9 лікарень; санато¬ 
рій. 107 будинків культури і клу¬ 
бів, 5 кінотеатрів, 107 б-к. Пам’ят¬ 
ки архітектури: костьол з оборон¬ 
ною баштою (15—16 ст.) і ратуша 
(19 ст.) у с. Скелівці, церква Різд¬ 
ва (15—16 ст.)у Росохах, Троїць¬ 
ка церква (16 ст.) у Нижанкови- 
чах, замок у стилі раннього Від¬ 
родження (16 ст.) і дзвіниця (1731) 
у м. ДобромилІ, костьол 16—17 ст. 
і парк (19 ст.) у с. Міженці, 
дзвіниця Михайлівської церкви 
(1730) у с. Ясениці-Замковій, де¬ 
рев’яна церква Різдва богородиці 



га дзвіниця (1773) у с. Бусовиську. 
У с. Мшанці С. р. народився укр. 
рад. поет А. В. Волощак, у с. Бі- 
личі — укр. оперний співак О.М. 
Носалевич, у м. Хирові — укр. 
актриса Е. Пгдвисоцька. У С. р. 
видається газ. ч Радянське При¬ 
карпаття» (з 1945). 

В. П. Назарчук. 
СТАРОСИНЛВСЬКИЙ РАЙбН 
— на Сх. Хмельн. обл. УРСР. Ут¬ 
ворений 1923. Площа 0,7 тис. км^. 
Нас. 31,1 тис. чол. (1982). У райо¬ 
ні — 46 населених пунктів, під- 

СТАРОСИНЯВСЬНИЙ РАЙОН 

порядкованих селищній і 16 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Стара Синява. С. р. розташо¬ 
ваний в межах Подільської висо¬ 
чини. Корисні копалини: граніти, 
цегельно-черепична глина. Річки — 
Південний Буг з прит. Іква. Грун¬ 
ти чорноземні. Лежить у лісосте¬ 
повій зоні. Ліси (сосна, дуб, бере¬ 
за, осика) займають 3,8% тер. 
району. Найбільше пром. підпри¬ 
ємство — Старосинявський цукр. 
з-д. Комбінат побутового обслуго¬ 
вування та будинок побуту (Стара 
Синява). Землеробство району має 
зерново-буряківничий напрям, тва¬ 
ринництво — м'ясо-молочний. Пло¬ 
ща с.-г. угідь 1981 становила 
54 тис. га, у т. ч. орні землі — 50,6 
тис. га, сіножаті й пасовища — 
3,0 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, ячмінь, горох, гречка, 
просо, цукр. буряки. Галузі тва¬ 
ринництва: скотарство, вівчарство, 
птахівництво. В С. р.— 15 колгос¬ 
пів, 2 радгоспи, райсільгосптехні- 
ка, райсільгоспхімія. Залізничні 
станції: Адампіль і Пасічна. Авто- 
моб. шляхів — 226 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 187 км. У 
С. р.— 33 заг.-осв. і 2 муз. школи; 
36 лік. закладів, у т. ч. 2 лікарні. 
9 будинків культури, 32 клуби, 
кінотеатр, 36 кіноустановок, 38 
б-к. Поблизу с. Пиляви С. р. від¬ 
булася Пилявецька битва 1648, 
на честь якої в селі споруджено мо¬ 
нумент. Сподвижникові Б. Хмель¬ 
ницького І. Ганжі, який загинув 
у цій битві, на місці загибелі 
встановлено обеліск. В С. р. вида¬ 
ється газ. чКолос» (з 1935). 

С. Ф. Рудчук. 
СТАРОСГЛЛІВСЬКА СТОЯН¬ 
КА — печерна палеолітична стоян- 
ка, виявлена під скельним навісом 
у балці на лівому березі р. Чурук- 
Су поблизу кол. с. Старосілля (те¬ 
пер у складПч. Бахчисарая). До¬ 
сліджували 11 1952—56. Знайдено 

крем’яні гостроконечники, скреб¬ 
ла, ножі, наконечники списів то¬ 
що, а також кістки мамонта, пер¬ 
вісного бика, сайги, велетенського, 
північного, благородного оленів, 
носорога, коня, осла та ін. В 
1953 на стоянці виявлено кістяк 
дитини сучас. фіз. типу, але з 
деякими ознаками неандерталь¬ 
ця. Датується С. с. пізнім періо¬ 
дом мустьерської культури. 
Літ.: Формозов А. А. Пещерная сто¬ 
янка Староселье и ее место в палеоли- 
те. М., 1958. 

СТАРОСЛОВ’ЯНГЗМИ, церков¬ 
нослов’янізми — лексичні, фра¬ 
зеологічні, фонетичні та інші за¬ 
позичення зі старослов'янської мо¬ 
ви. Характерні риси С.: т. з. не- 
повноголосся (град, глава), наяв¬ 
ність жд, шт (щ) замість східно- 
слов’ян. ж (дж), ч (страждання, 
невмирущий) тощо. Частина слів, 
засвоєних із старослов’ян. мови, 
цілком асимілювалася лексикою 
сх.-слов’ян, мов, а чимало С. і досі 
з^рігає свої риси. У сучас. укр. 
літ. мові С. використовуються пе¬ 
реважно зі стилістичною метою — 
для надання мові піднесеного, уро¬ 
чистого чи зниженого — гумори¬ 
стичного, іронічного або сатирич¬ 
ного забарвлення. Напр., чНімим 
отверзуться уста; прорветься сло¬ 
во, як вода, і дебрь-пустиня непо- 
лита, зцілющою водою вмита, про¬ 
кинеться...» (Т. Шевченко). 

. 77. Д. Тимошенко. 
СТАРОСЛОВ’ІІНСЬКА МбВА, 
давньоцерковнослов’янська мова — 
найдавніша літературна мова сло- 
в*ян. Належить до пд.-слов’ян, 
групи мов. Обслугоі^вала переваж¬ 
но культові потреби, набула за¬ 
гал ьнослов’ян. культурного й осв. 
значення. Виникла в серед. 9 ст. 
внаслідок місіонерської діяльнос¬ 
ті Кирила і Мефодія. На думку 
більшості дослідників, в основу 
С. м. покладено слов’ян, південно- 
македонський (солунський) діа¬ 
лект. С. м. розвивалась у Моравії 
й Паннонії, куди були^ запрошені 
Кирило і Мефодій. Там вона набу¬ 
ла деяких місцевих рис. Послі¬ 
довники Кирила й Мефодія пере¬ 
несли свою діяльність до Болга¬ 
рії, де С. м. розвивалася, зазнаю¬ 
чи впливу місцевих говірок. З за¬ 
провадженням християнства на 
Київській Русі проникла до сх. 
слов’ян. Між С. м. і давньорусь¬ 
кою літ. мовою, що обслуговувала 
переважно світські потреби, від¬ 
бувалась взаємодія. Після розпаду 
Давньорус. держави С. м. продов¬ 
жувала виконувати роль богослуж¬ 
бової мови сх.-слов’ян, народів — 
українців, росіян, білорусів,— 
впливала на їхні літ. мови, вна¬ 
слідок чого виникли різновиди — 
т. 3. слов’янобілоруська, слов’яно- 
українська, слов’яноросійська мо¬ 
ви, на фонетиці яких великою мі¬ 
рою позначилися місцеві вимови; 
виник також варіант С. м.— ново- 
церковнослов’ян. мова. Пам’ятки 
С. м. написані двома алфавітами— 
глаголицею та кирилицею. Харак¬ 
терні риси С. м.: у фонетиці — 
початкові сполучення ра, ла (ра- 
бота, ладья), неповноголосні спо¬ 
лучення ра, ла, р'Ь, л-Ь між приго¬ 
лосними (брада, глава, бр-ьнь, 
мл-ько) відповідно до сх.-слов’ян. 
повноголосся, сполучення жд, 
шт (межда, свЬщта) тощо. Грама¬ 

тична будова відзначається збере¬ 
женням давньої системи відміню¬ 
вання іменників за т. з. основами, 
збереженням двоїни в усіх відмі¬ 
нюваних частинах мови; у дієсло¬ 
вах — формами аориста й імпер¬ 
фекта та ін. рисами. Старосло¬ 
в'янізми вживаються в нових сло¬ 
в’ян. мовах, у т. ч. в українській. 
У дослідження С. м. значний вне¬ 
сок зробили дореволюційні вітчиз¬ 
няні вчені о. X. Востоков, В. І. 
Григорович, І. І. Срезневський та 
ін., за рад. часу — П. О. Лавров, 
О. М. Селищев, М. К. Грунський 
та ін., а також зарубіжні славісти: 
представники слов’ян, країн — че¬ 
ський — Й. Добровський, австр. 
і словенський — Ф. Міклошич, 
австр. і хорватський — В. Ягич та 
ін.; франц. славіст А. Вайян, 
нідерл. — Н. Ван-Вейк та ін. 
Літ.: Грунський М. Вступ до сло¬ 
в’янського мовознавства. К.— Львів, 
1946; Селищев А. М. Старославянский 
язьік, ч. 1—2. М., 1951—52; Ста- 
нівський М. Ф. Старослов’янська 
мова. Львів, 1964; Вайян А. Руко- 
водство по старославянскому язьі- 
ку. Пер. с франц. М., 1952; Ван-Вейк 
Н. История славянского язьїка. Пер. с 
нем. М., 1957. П. Д. Тимошенко. 

староста — 1) в Давній Русі — 
Представник найнижчої ланки кня¬ 
зівської адміністрації. Згадується 
в <Руській правді>. 2) У 14—18 ст. 
у феод. Польщі і Литві представ¬ 
ник монарха, що здійснював адм., 
судові та ін. функції у воєводстві, 
старостві або повіті. 3) В Галичи¬ 
ні протягом 1772—1918 і бурж.-по¬ 
міщицькій Польщі 1918—39 служ¬ 
бова особа, що очолювала старост¬ 
во. 4) С. с і л ь с ь к и й — в цар¬ 
ській Росії глава сільської общи¬ 
ни в поселеннях державних селян, 
а після селянської реформи 1861 — 
і в кол. поміщицьких селян. Оби¬ 
рався сільським сходом. На Украї¬ 
ні сільс. С. називали іноді війтом. 
С. називались і виборні особи для 
ведення справ громади, артілі 
(напр., С. артілі лісорубів). 5) В 
серед, та вищих навч. закладах 
СРСР особа, що обирається або 
призначається адміністрацією й 
очолює клас, групу або курс; осо¬ 
ба, що веде справи ряду громад, 
колективів (напр., С. хорового 
гуртка). 
СТАРОСТВО — 1) Адм.-тер. і гос¬ 
подарська одиниця в держ. воло¬ 
діннях у феод. Польщі, Великому 
князівстві Литовському та на 
загарбаних ними укр. і білорус, 
землях. До складу С. входили 
одне і більще міст та містечок і 
кілька сіл. С. надавали вищим 
урядовцям за службу. 2) На зх.- 
укр. землях, ЯКІ з кінця 18 ст. 
були під гнітом габсбурзької Авст¬ 
рії, а 1918-^39 — бурж.-поміщиць¬ 
кої Польщі,— повітове управлін¬ 
ня, очолюване старостою, яке 
здійснювало адм. владу на тер. 
повіту. 
СТАРОСТЙНСЬКІ МАЄТНОС¬ 
ТІ — в 14—18 ст. у щляхетській 
Польщі й феод. Литві та на за¬ 
гарбаних ними укр. і білорус, 
землях частина держ. маєтностей, 
які польс.-шляхетський уряд нада¬ 
вав магнатам і шляхті за службу 
в тимчасове або довічне користу¬ 
вання. С. м. були в староствах 
(звідси їхня назва). Прибутки з 
С. м. ішли на користь старост. 
Люстрації (описи) С. м. є цін- 
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СТАРОСТИНСЬКІ 
СЕЛЯНИ 

Й. Д. Старцев. Микіль- 
ський військовий СО“ 

бор у Києві. 1690—96 
(не зберігся). 

Стартстонні апарати: 
1 — рулонний; 
2 — стоічковий. 

ними документ, джерелами, що ві¬ 
дображають тяжке становище ста- 
ростинських селян. С. м. були 
ліквідовані на Лівобережній Ук¬ 
раїні на поч. нар.-визвольної вій¬ 
ни 1648—54, на Правобережній 
Україні — після її возз’єднання 
1793 з Росією, в Сх. Галичині — 
після загарбання її 1772 Австрією. 
СТАРОСТЙНСЬКІ СЕЛЛНИ — 
в 14—18 ст. категорія феодально 
залежних селян старостинських 
маєтностей у шляхетській Поль¬ 
щі і феод. Литві та на загарбаних 
ними укр. і білорус, землях. Від¬ 
буваючи феод, повинності на ко¬ 
ристь старост і державців, С. с. 
зазнавали жорстокої експлуата¬ 
ції. С. с. брали активну участь 
у визвольній боротьбі укр. народу 
проти польс.-шляхет. загарбників. 
На Лівобережній Україні С. с. як 
стан ліквідовано на поч. нар.-ви¬ 
звольної війни 1648—54. В Сх. 
Галичині С. с. перетворено на по¬ 
міщицьких і державних селян після 
її загарбання 1772 Австрією, на 
Правобережній Україні — після 
її возз’єднання з Росією 1793. 
СТАРОСТІН Петро Іванович 
(1881, Петербург — З.ІУ 1918) — 
учасник Великої Жовтневої соціа¬ 
лістичної революції і боротьби за 
владу Рад на Україні. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1905. Н. у 
сім’ї службовця. Учасник рево- 
люц. подій 1905—07 в Петербурзі 
й Одесі, один з організаторів пер¬ 
ших профес. спілок у Росії і на 
Україні. В 1908 проводив рево- 
люц. роботу в Києві. Був заареш¬ 
тований і висланий на поселення в 
Сибір. Після Лютневої революції 
1917 — один з організаторів Ір¬ 
кутської Ради робітн. депутатів. 
З травня 1917 — на парт, роботі 
в (Здесі, був членом Одес. к-ту 
РСДРП(б), керував більшовиць¬ 
кою фракцією Ради робітничих 
депутатів. У грудні 1917 обраний 
до складу ЦВК Румчероду. Один 
з організаторів і керівників Одесь¬ 
кого січневого збройного повстан¬ 
ня 1918. Після встановлення Рад. 
влади в Одесі — комісар праці, 
згодом — голова крайового Раднар- 
кому. Був членом ВЦВК 1 і 2-го 
скликань. Убитий анархістами. 
СТАРТ (англ. 5іаг1 — пуск, поча¬ 
ток) — 1) Початковий пункт (стар¬ 
това лінія) будь-якого спорт, зма¬ 
гання на швидкість (біг, ходьба, 
лижні та велосипедні гонки, пла¬ 
вання, ковзанярський спорт то¬ 
що). 2) У широкому розумінні — 
початок, початкова фаза. 
4СТАРТ> — щомісячний спорт, 
журнал Комітету по фізичній 
культурі й спорту при Раді Міні¬ 
стрів УРСР. Засн. 1922 у Харкові 
під назвою ^Вестник физической 
культури». Видається у Києві з 
1934 спочатку під назвою <Спорт» 
(в 1941—57— не виходив), з 1957— 
^Фізкультура і спорт», з 1965 
під сучас. назвою. 
СТАРТОВИЙ КбМПЯЕКС,стар- 
това позиція (у космонавтиці) — 
одна з складових частин космодро¬ 
му. Призначена для доставки ра- 
кет-носіїв з корисним вантажем 
з тех. позиції, установлення їх на 
пускову систему, випробувань, пе¬ 
ре дстартової підготовки, заправки 
компонентами палива і стисненими 
газами, наведення і пуску. С. к. 
бувають стаціонарними та мобіль¬ 

ними. Стаціонарні С. к. діляться 
на наземні, підземні, надводні, 
підводні, інопланетні; мобільні — 
на наземні, повітряні, надводні, 
підводні, орбітальні. 

Ю. М. Михайлов. 
СТАРТСТбПНИЙ апарат (від 
англ. 5Іаг1 — пуск, початок і 
5Іор — зупинка, кінець) — літеро¬ 
друкувальний телеграфний апа¬ 
рат з переривчастою дією переда¬ 
вального і приймального розподіль¬ 
них механізмів. Розрізняють СІ. а. 
(мал.): стрічкові і рулонні (те¬ 
летайпи); ручні й автоматизова¬ 
ні — з автовгдповідачами, репер¬ 
фораторами та трансмітерами. 
Діють С. а. переважно за п’яти- 
елементним кодом телеграфним 
(з двома додатковими елементами, 
або посиланнями,— стартовим і 
стоповим). С. а.— літеродруку¬ 
вальний апарат, що ним користу¬ 
ються в СРСР та більшості ін. 
країн переважно в мережі або¬ 
нентського телеграфування, в те- 
легр. мережі заг. користування. 
стАрцеви — сім’я рос. архітек¬ 
торів 2-ї пол. 17 ст. Дмитро 
Михайлович С. (рр. н. і 
см. невід.). Збудував у м. Ар¬ 
хангельську на березі Пн. Двіни 
фортечні мури з баштами (1668— 
84). З внутр. боку вони мали вигляд 
двоярусних аркад, де розміщали¬ 
ся крамниці. Пізніше цей прийом 
рішення торг, споруд поширився в 
Росії у вигляді Т. 3. гостиних дво¬ 
рів. Брав участь у надбудові Тро¬ 
їцьких воріт Моск. Кремля. Йо¬ 
сип Дмитрович С. (рр. н. 
і см. невід.) — син і учень Д. М. 
Старцева. В Моск. Кремлі перебу¬ 
дував церкви при Теремному пала¬ 
ці, об’єднавши Верхоспаський со¬ 
бор (Спас за Золотими гратами), 
церкви Воскресіння Славущого і 
Розп’яття спільним карнизом і 
дахом (1681—82), спорудив Кру- 
тицький надбрамний терем (169^— 
1694), трапезну Симонового мона¬ 
стиря (1677—80). Працював також 
у Києві, де збудував Микільський 
військовий собор (1690—96) та 
Богоявленську церкву (1690—93) 
Братського монастиря, обидві спо¬ 
руди — в стилі українського ба¬ 
рокко. 
СТАРЧЕНКО Василь Федорович 
[7 (20). ПІ 1904, с. Темрюк, тепер 
с. Старченкове Володарського р-ну 
Донец. обл.— 17.VII 1948, Київ] — 
рад. державний і громадський ді¬ 
яч, чл.-кор. АН УРСР (з 1945). 
Член Комуністичної партії з 1928. 
В 1929 закінчив Київ. с.-г. ін-т 
(тепер Укр. с.-г. академія). В 1934 
—38 — директор і науковий керів¬ 
ник Миронівської дослідно-селек¬ 
ційної станції (тепер Миронівський 
н.-д. ін-т селекції і насінництва 
пшениці). З 1938 — голова викон¬ 
кому Київ, обласної Ради депута¬ 
тів трудящих. З грудня 1938— 
заступник Голови Ради Народних 
Комісарів УРСР, а з 1946 — за¬ 
ступник Голови Ради Міністрів 
УРСР. З 1939 — кандидат у чле¬ 
ни ЦК ВКП(б), з 1938 — канди¬ 
дат у члени, а з 1940 — член ЦК 
КП(б) України. Депутат Верховної 
Ради СРСР і Верховної Ради 
УРСР 1—2-го скликань. Був деле¬ 
гатом ХУІП з’їзду ВКП(б) та 
XIV і XV з’їздів КП(б)У. Наго¬ 
роджений 2 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. 

стАрша могйла — курган поч. 
6 ст. до н. е. в межах могильника 
в урочищі Стайчин Верх біля 
с. (Зксютинців (тепер у складі 
с. Пустовійтівки Роменського р-ну 
Сум. обл.). Висота 21 м. Дослі¬ 
джував його 1888—89 Д. Я. Само- 
квасов. Під насипом була зрубна 
дерев’яна домовина з похованням 
племінного вождя. Тут знайдено 
велику кількість предметів оз¬ 
броєння (меч, кинджал, списи, 
сагайдак із стрілами, залізний пан¬ 
цир тощо), частини від 16 кінсь¬ 
ких вудил, художньо оформлених 
у ранньоскіфському звіриному 
стилі, предмети культового при¬ 
значення — 2 бронзові жертовні 
ножі, бронзові навершники з го¬ 
лівками биків. 
старшина— 1) Службова особа 
в роті (батареї) Рад. Збройних 
Сил. Є прямим нач. солдатів і 
сержантів свого підрозділу; під¬ 
лягає командирові роти, при від¬ 
сутності офіцерів є його заступ¬ 
ником. 2) Старше військ, звання 
сержантського (до 1940 — молод¬ 
шого командного) складу в Зброй¬ 
них Силах СРСР. Запроваджено 
1935. У ВМФ йому відповідає 
звання гол. корабельного С., є та¬ 
кож сержантські звання гол. С., 
С. 1-ї га 2-ї статті. Див. також 
Звання військові. 
СТАРШИНА волоснйй — 
службова особа селянського гро- 
мадського управління, створеного 
в царській Росії за селянською 
реформою 1861. Обирався волос¬ 
ним сходом на З роки з наступним 
затвердженням мировим посеред¬ 
ником (з 1889 — земським началь¬ 
ником). С. в.— звичайно заможні 
селяни, виконували вимоги судової 
і поліцейсько-адм. влади. Посаду 
С. в. ліквідовано після Лютн. 
революції 1917. 
СТАРШЙНА козацька — при¬ 
вілейована верхівка укр. козацтва 
(див. Козацька старшина). 
стАсов Василь Петрович [24. 
VII (4.VIII) 1769, Москва — 24. 
VIII (5.ІХ) 1848, Петербург] — 
рос. архітектор, представник піз¬ 
нього класицизму, академік Пе- 
терб. АМ (1811). В 1783—94 — по¬ 
мічник архітектора в Моск. упра¬ 
ві благочиння. В 1802—08 вивчав 
архітектуру у франції та Італії. 
В 1807 С. присвоєно звання профе¬ 
сора рим. Академії св. Луки. З 
1808 працював у Петербурзі. З 
1816 — член Комітету для будов 
і гідравлічних робіт у Петербурзі. 
З 1817 відав буд вом при імпера¬ 
торському палаці. За проектами 
С. споруджено багато будинків у 

В. П. Стасов. Колишні Павловські 
казарми в Ленінграді. 1817—20 (те¬ 
пер будинок <Лененерго»). 
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садибах і містах Росії. Серед них— 
садибний ансамбль у Грузіно на 
Волхові (тепер Новгород, обл.; 
1815—33), провіантські склади 
в Москві (проект 1821) та ін. С. 
брав участь у забудові Петербур¬ 
га: спорудив Павловські казарми 
(1817—20, в ансамблі Марсового 
поля), Нарвські (1827—33) і Мос¬ 
ковські (1834—38) тріумфальні 
ворота, Преображенський (1827— 
29) і Троїцький (1828—35) собори, 
завершив буд-во ансамблю собору 
і келій (їмольного монастиря, 
оформив їхні інтер’єри (1832— 
35), в Царському Селі (тепер м. 
Пушкін) створив паркові спору¬ 
ди. На Україні [в Києві, Харко¬ 
ві, Катеринославі (тепер Дніпро¬ 
петровськ), Полтаві та ін.] за 
проектами С. споруджено багато 
житл. будинків, у Херсоні — па¬ 
м’ятник Д. Товарду (1820). Автор 
проектів храму-пам’ятника над 
могилою полеглих у Полтавській 
битві 1709. 
Літ.: Пилявский В. И. Зодчий Васи- 
лий Петрович Стасов. Л., 1970. 
СТАСОВ Володимир Васильович 
[2 (14).І 1824, Петер^рг — 10 (23). 
X 1906, там же] — рос. художній 
і музичний критик, історик мис¬ 
тецтва, археолог, почесний член 
Петерб. АН (з 1900). Син В. П. 
Стасова. Навчався в Уч-щі право¬ 
знавства (1836—43). З 1855 і до 
кінця життя працював у петерб. 
Публічній б-ці (тепер Держ. пуб¬ 
лічна б-ка ім. М. Є. Салтикова-Ще- 
дріна), очолюючи з 1872 її худож. 
відділ. З 1847 систематично висту¬ 
пав у пресі зі статтями з питань 
літератури, мистецтва, музики. 
М. відстоював принципи реаліз¬ 
му і народності, активно боровся 
проти академізму, пристрасно 
пропагував твори художників-г?е- 
редвижників і композиторів <Могу- 
чоі кучки>, а також світову кла¬ 
сичну спадщину. Заклав основи 
рос. професійної худож. та муз. 
критики. Ідейно-естетичні погляди 
С. виявилися у підтримці револю¬ 
ції 1905 і заклику до художників 
відображати її події. З почуттям 
глибокої поваги С. ставився до 
культури укр. народу, добре знав 
давню укр. гравюру, укр. орна¬ 
мент, пам’ятки зх.-укр. архітек- Ги. Високо цінував творчість 
Шевченка, пропагував у пресі 

творчість укр. митців К. Трутов- 
ського, К. Костанді, М. Кузнецова, 
М. Пимоненка, С. Світос давсь ко¬ 
го, Л. Позена, Є. Буковецького, 
П. Нілуса. 
Те.: Избранньїе сочинения, т. 1—3. 
М., 1952; Письма к родньїм, т. 1—3. 
М.. 1953-62. 
Літ.: Владич Л., Раевский С. В. В. 
Стасов и украинская художественная 
культура. В кн.: Русско-украинские 
связи в изобразительном искусстве. 
К., 1956; Говдя П. В. В. Стасов і ук¬ 
раїнське мистецтво. 4 Образотворче 
мистецтвом, 1979, № 1; Лебедев А. К., 
Солодовников А. В. В. В. Стасов. 
М., 1982. В. А. Афанасьєв. 
СТАСОВА Олена Дмитрівна 
[парт, псевдоніми; Абсолют, Варва¬ 
ра Іванівна, Дельта; 3(15). X 1873, 
Петербург—31.XII 1966, Москва]— 
діячка рос. і міжнар. революц. ру¬ 
ху, Герой Соціалістичної Праці 
(1960). Член КПРС з 1898. Вела 
парт, роботу в Петербурзі, Орлі, 
Москві, Мінську, Києві, Тбілісі 
та ряді ін. міст, була агентом ле¬ 
нінської чИскрьім. На Шостій 

{Празькій) Всеросійській конфе¬ 
ренції РСДРП (1912) обрана кан¬ 
дидатом у члени ЦІС РСДРП і в 
Рос. бюро ЦК. В 1913—16 перебу¬ 
вала на поселенні в Сибіру. З лю¬ 
того 1917 до березня 1920 — се¬ 
кретар ЦК партії. В 1921—26 
працювала в апараті Комінтерну, 
1927—38—заст. голови Виконкому 
МОДР. голова ЦК МОДР СРСР, 
1938—46 — редактор журн. чИн- 
тернациональная литературам. На 
VI з’їзді РСДРП (б) обиралася кан¬ 
дидатом у члени ЦК, на VII і VПI 
з’їздах партії — членом ЦК 
РКП(б), на XVI з’їзді ВКП(б) — 
членом ЦКК. Була членом ЦВК 
СРСР і ВЦВК. Нагороджена 4 
орденами Леніна, медалями. 
Похована на Красній площі біля 
Кремлі^вської стіни. 
СТАСіЬК Денис Іванович [н. 29. 
VIII 1919, с. Новосілка, тепер Кіц- 
манського р-ну Чернів. обл.] — 
організатор с.-г. виробництва. Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці (1966). 
Член КПРС з 1954. Закінчив 
(1956) Чернівецьку с.-г. школу, 
агроном, в 1950—53— голова кол¬ 
госпу ім. Леніна Кіцманського 
р-ну Чернівецької обл., з 1957 — 
голова колгоспу чМаякм в тому ж 
р-ні, з 1969 знову голова колгос¬ 
пу ім. Леніна. Колгосп, очолю¬ 
ваний С., як високорентабельне 
зразкове господарство, нагород¬ 
жений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. С.— депутат Вер¬ 
ховної Ради УРСР 8—9-го скли¬ 
кань. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 

О. О. Федоров, 
СТАТЄВА холодність, фри- 
гідність — зниження еротичної 
чутливості на адекватні сексуаль¬ 
ні подразники (див. Сексологія). 
За аналогією з чоловічою імпо¬ 
тенцією під терміном С. X. розу¬ 
міють сексуальні розлади у жінок, 
які найчастіше виявляються зни¬ 
женням або відсутністю статевого 
потягу та задоволення (оргазму). 
Виділяють 8 різновидів С. х.: 
первинний (конституційний) ви¬ 
никає внаслідок природженого не¬ 
дорозвинення чуттєвого компонен¬ 
та статевого потягу; ретардацій- 
ний — є наслідком вікової затрим¬ 
ки розвитку сексуальної чутли¬ 
вості ; психогенний — виклика¬ 
ється гальмуванням статевої чут¬ 
ливості психогенними факторами; 
симптоматичний — виявляється як 
симптом психічного, нервового 
або соматичного захворювання; 
ендокринний — виникає при недо¬ 
статній діяльності статевих залоз 
або при ендокринних захворю¬ 
ваннях {діабет, гіпотиреоз, ба- 
зедова хвороба та ін.); генітально- 
рецептивний — при органічній па¬ 
тології статевих органів; статевий 
дискомфорт (дисгамія) — пов’яза¬ 
ний з неадекватною (недостат¬ 
ньою) фіз. та психічною стиму¬ 
ляцією жінки; мішані форми 
обумовлюються поєднанням вище¬ 
названих факторів в різних ком¬ 
бінаціях. Лікування та про¬ 
гноз при С. X. у більшості випад¬ 
ків сприятливі. /. ф. Юнда. 
СТАТеВЕ БЕЗСЙЛЛЯ — пору¬ 
шення статевої функції. Те саме, 
що й імпотенція. 
СТАТЄВЕ виховання — скла¬ 
дова частина виховного процесу, 
що забезпечує правильний стате¬ 

вий розвиток дітей і молоді та ово¬ 
лодіння нормами взаємин з пред¬ 
ставниками протилежної статі, а 
також правильне ставлення до пи¬ 
тань статі. С. в. нерозривно по¬ 
в’язане з фізичним, розумовим, 
моральним та естетичним розвит¬ 
ком особистості. Починається в 
дошкільному віці й зумовлюється 
переважно соціально-психологіч¬ 
ними факторами. Засвоюючи в 
сгл’г, дит. садку загальні мораль¬ 
ні норми, хлопчики й дівчатка 
в той же час опановують правила, 
що передбачають деяку відмін¬ 
ність у їхній поведінці залежно 
від статі (напр., турботливе став¬ 
лення хлопчиків до дівчаток, до¬ 
помога їм тощо). Згодом, з по¬ 
чатком статевого дозрівання, до 
факторів соціально-психологічних 
додається фізіологічний. У підліт¬ 
ковому і юнацькому віці, коли за¬ 
вершується статеве дозрівання, 
більшого значення набуває стате¬ 
ва освіта. Соціально-психологічна 
й морально-етич. сутність взаємин 
між людьми протилежної статі 
(тов^иськість, дружба, кохання, 
шлюб) розкриваються перед уч¬ 
нями в процесі вивчення творів 
худож. л-ри, мистецтва та ін. Дея¬ 
кі питання статевої освіти потре¬ 
бують спец, виховних заходів (бе¬ 
сіди батьків з дітьми, педагогів 
з учнями, індивідуальні бесіди 
шкільних лікарів з учнями то¬ 
що). Виховна робота в цьому пла¬ 
ні проводиться й у виробничих 
колективах (лекції, видання бро¬ 
шур, наук.-популярні кінофіль¬ 
ми, тематичні вечори), загсами, 
культурно-освітніми і медичними 
установами. 
Літ.: Жаворонко О. І. Виховання по¬ 
чуттів. К., 1969; Кочетков В. Д., Ла- 
пик В. М. Психология и гигиена пола. 
М., 1971; Хрипкова А. Г., Богданова 
Л. А., Шибаева А. Н. Продолжим раз- 
говор на трудную тему. М.,^ 1973; 
Крупко-Большова Ю. С. Фізіологія 
статевого розвитку дівчинки і дівчи¬ 
ни. К., 1973; Боришевський М. Й. 
Сім’я ростить громадянина. К., 1982. 

М. Й. Боришевський, 
СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ, пубер- 
татний період — процес досягнен¬ 
ня твариною та людиною стате¬ 
вої зрілості (здатності до розмно¬ 
ження). У людини при С. д. фор; 
муються психо- і соматосексуальні 
ознаки статі (статевий диморфізм) 
з характерними фенотиповими 
(див. Фенотип) та поведінковими 
проявами. В період с о м а т о - 
сексуального розвитку від¬ 
бувається глибока перебудова всьо¬ 
го організму, гол. чин. під впли¬ 
вом гонадотропних гормонів: при¬ 
скорюється ріст окремих сегмен¬ 
тів скелета, встановлюються оста¬ 
точні пропорції тіла, формуються 
вторинні статеві ознаки, завер¬ 
шується формування статевих 
органів, змінюється секреція ста¬ 
тевих залоз, що виявляється у 
дівчат встановленням менстру¬ 
ального циклу, у юнаків — еяку¬ 
ляцією, як правило, у вигляді 
полюцій. Строки наставання С. 
д. та його інтенсивність залежить 
від багатьох факторів: спадкових 
особливостей, побутових та со¬ 
ціально-економічних умов, стану 
здоров’я, характеру харчування, 
клімату та ін., але в осн. С. д. 
відбувається у дівчаток в період 
від 9 до 16 років, у хлопчиків — 

СТАТЕВЕ 
ДОЗРІВАННЯ 

В. П. Стасов. 

В. В. Стасов. Портрет 
роботи І. Ю. Рєпіна. 
Фрагмент. 1883. Росій¬ 
ський музей у Ленін¬ 
граді. 

О. Д. Стасова. 

Д. І. Стасюк. 
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СТАТЕВЕ 
ЖИТТЯ 

від 11 до 18 років. У п с и X о - 
сексуальному розвитку ви¬ 
діляють кілька періодів: самосві¬ 
домість статевої приналежності 
(до 5—6 років); засвоєння принци¬ 
пів спілкування між людьми різ¬ 
ної статі (7—9 років); перший 
стрибок С. д. — перед дозрівання 
(дівчатка 9—10 років, хлопчики 
11—12 років); пробудження еро¬ 
тичного лібідо — еротичного фан¬ 
тазування (дівчатка 11—15 років, 
хлопчики 13—16 років); вияв сек¬ 
суального лібідо (дівчата 16—20 
років, юнаки від 17—18 до 20— 
25 років). 
Див. також Статеве життя, Ста¬ 
теве виховання, Статеві збочен¬ 
ня. ^ І. Ф. Юнда. 
СТАТЕВЕ ЖИТТ5І — процеси і 
явища, пов’язані з відтворюваль- 
ною функцією людини та соціаль¬ 
ними відносинами статей. У 
широкому розумінні С. ж. вклю¬ 
чає як оіол. та психічні процеси, 
так і соціальні явища, що стосу¬ 
ються становлення, а також функ¬ 
ціонування вже сформованих чоло¬ 
вічої та жіночої індивідуальнос¬ 
тей. У певних розділах сексоло¬ 
гії для зручності дослідження по¬ 
няття С. ж. звужують до охоплен¬ 
ня фізіол. та психічних процесів, 
пов’язаних з статевим зближенням 
— коїтусом. Біол. стать визнача¬ 
ється хромосомними (див. Стате¬ 
ві хромосоми, Визначення статі), 
гормональними (див. Статеві гор¬ 
мони) та морфологія, факторами. 
Остаточне формування особи чо¬ 
ловіка та жінки здійснюється під 
впливом статевого виховання і 
спілкування. У процесі психосек- 
суальної ідентифікації (див. Ста¬ 
теве дозрівання) людина усвідом; 
лює свою статеву належність і 
засвоює чоловічу чи жіночу роль. 
В основі статевої поведінки лежить 
загальнобіол. інстинкт продовжен¬ 
ня роду. Специфіка цієї поведінки 
виявляється вже у тварин завдяки 
дії статевих гормонів на відповід¬ 
ні відділи головного мозку. Особ¬ 
ливістю людської сексуальності 
є тенденція до відділення репро¬ 
дуктивної (дітородної) функції 
ВІД рекреативної (одержання насо¬ 
лоди) функції. Гуманізація ста¬ 
тевого почуття досягає свого апо¬ 
гею в любові, яка дає відчуття ща¬ 
стя від глибокої психологічної, ду¬ 
шевної близькості між чоловіком 
та жінкою. Взаємовідносини ста¬ 
тей в розвинутому суспільстві ре¬ 
гулюються нормами статевої мо¬ 
ралі та законодавчими актами 
про шлюб і сім*ю. Правова і ма¬ 
теріальна рівність статей досяга¬ 
ється тільки при соціалізмі, що 
створює базис для міцної сім’ї, 
засн. на взаємному потягу і кохан¬ 
ні між чоловіком і жінкою. С. ж.— 
важлива частина нормальної жит¬ 
тєдіяльності людини. Сучас. сек¬ 
сологія відкидає як погляди 3. 
Фрейда про те, що статевий потяг 
можна задовольнити переклю¬ 
ченням особи на інші види діяль¬ 
ності, так і механістичні теорії про 
суворо фіксовану однакову кіль¬ 
кість статевої енергії у всіх людей. 
Встановлено, що інтенсивність С.ж. 
різна у різних індивідів і залежить 
від багатьох факторів (генетичних 
особливостей, статі, віку, вихован¬ 
ня тощо). Звичайно нормальне 
С. ж. починається в шлюбі. З мед. 

погляду дошлюбні статеві зв'яз¬ 
ки через їх безладність негативно 
позначаються на здоров’ї та фор¬ 
муванні особи. Особливу увагу 
слід приділяти правильному ста¬ 
тевому вихованню молоді. Оскіль¬ 
ки статеве дозрівання трохи ви¬ 
переджає фіз. та заг. зрілість ор¬ 
ганізму, раннє залучення до С. ж. 
недоцільне, бо веде до виснаження 
ще не зміцнілого молодого організ¬ 
му. фіз. розвиток у осіб різної 
статі має свої відмінності. Стате¬ 
ве дозрівання у жінок настає на 
2—З роки раніше, ніж у чолові¬ 
ків, проте дітородна функція у 
чоловіків зберігається довше. Ви¬ 
ходячи з цього, в Укр. респ. цент¬ 
рі сексопатології розроблено ре¬ 
комендації раціональних вікових 
співвідношень для тих, хто всту¬ 
пає до шлюбу. Жінкам у віці 18— 
ЗО років рекомендується вступати 
до шлюбу з чоловіками на 4—7 ро¬ 
ків старшими; у віці 31—40 років 
—на 6—10 років; у віці 41—50 ро¬ 
ків — на 6—15 років. Зазначені 
співвідношення не є абсолютними. 
Гармонійні сім’ї можуть бути як 
у подружжя одного віку, так і при 
ін. вікових співвідношеннях. Ви¬ 
бір чоловіка з урахуванням реко¬ 
мендованих вікових співвідношень 
створює сприятливі передумови 
сімейної гармонії в психологічних 
і фізіологічних відношеннях. Важ; 
ливим елементом С. ж. є статеві 
зносини, які складаються з 4 фаз: 
лібідо — статевого потягу, ерек¬ 
ції — статевого збудження, еяку¬ 
ляції — сім’явикидання і оргаз¬ 
му — вищого ступеня любострас- 
ного відчуття. Фази статевого цик¬ 
лу у чоловіків і жінок виявля¬ 
ються неоднаково. Помірність і 
циклічність сексуальних реакцій, 
характерних для жінок, на фоні 
активного та прямолінійного вияв¬ 
лення сексуальності у чоловіків 
створює певні складності, які 
можуть привести до виникнення 
аномалій у С. ж. (див. Імпотен¬ 
ція, Статева холодність), подо¬ 
лання яких потребує спец, підго¬ 
товленості до шлюбу. Частота ста¬ 
тевих зносин залежить від віку, 
темпераменту, стану здоров’я, вза¬ 
ємних почуттів та ін. При всту¬ 
пі до шлюбу статеві зносини на¬ 
бувають необхідної регулярності. 
За середньостатистичними показ¬ 
никами статевої активності не мож¬ 
на визначити її норму для окре¬ 
мих осіб. Період зниження фізіол. 
активності в похилому віці, який 
включає клімакс, характеризуєть¬ 
ся поступовим зниженням статевої 
активності. С. ж. потребує від 
організму людини великого фіз. 
та емоціон. напруження. При 
таких захворюваннях, як гост¬ 
рий інфаркт міокарда, інсульт, 
гіпертонічний криз, кровоточива 
виразка шлунка та ін. тяжких ста¬ 
нах, статева близькість небезпечна 
для життя. Статеві зносини про¬ 
типоказані вагітним жінкам в пер¬ 
ші та останні 2—З міс. вагітності 
і 2 міс. після пологів. Більшість 
сучас. сексологів вважає, що ста¬ 
теве стримання нешкідливе. Важ¬ 
ливе значення для С. ж. має ра¬ 
ціональне харчування, сприятли¬ 
вий психологічний клімат в сім’ї, 
гігієна тіла, нормальні побутові 
умови. Труднощі, яких зазнають 
люди при вступі до С. ж., мають 

психогігієнічний характер і по¬ 
в’язані з хибами заг. і статевого 
виховання. За визначенням Все¬ 
світ. орг-ції охорони здоров’я сек¬ 
суальне здоров’я є комплекс сома¬ 
тичних (тілесних), емоціональних, 
інтелектуальних та соціальних 
аспектів сексуального існування 
людини, які позитивно збагачують 
особу, підвищують здатність лю¬ 
дини до спілкування і кохання. 
Поняття асексуальне здоров’я» 
включає в себе, зокрема, свободу 
від страху, почуття сорому та ви¬ 
ни, хибних уявлень та ін. психо¬ 
логічних факторів, які пригні¬ 
чують сексуальну реакцію та по¬ 
рушують статеві взаємовідноси¬ 
ни. Ці відносини гармонійні, коли 
вони людяні. При взаємних по¬ 
чуттях нормальне С. ж. благо¬ 
творно впливає на здоров’я, ук¬ 
ріплює людську гідність, підви¬ 
щує життєвий тонус. 
Літ.: Кон И. С. Социология личности. 
М., 1967; Гулмга А. В., Андреева 
И. С. Пол и культура. «Научньїе док¬ 
лади висшей школи. Философские 
науки», 1973, № 4; Буртянский Д. Л., 
Кришталь В. В. Сексуальная дисгар- 
мония супружеской пари. X., 1979; 
Юнда І. Ф. Статеве життя і здоров’я 
людини. К., 1979; Имелинский К. 
Психогигиена половой жизни. Пер. с 
польс. М., 1973; Пол, брак, семья. 
Пер. с болг. София, 1977. 

/. Ф. Юнда. 

статЄве розмноження - 
спосіб розмноження організмів, 
при якому нова особина розвива¬ 
ється із зиготи, яка виникає в 
результаті злиття жіночої та чо¬ 
ловічої статевих клітин (гамет). 
С. р. властиве представникам всіх 
типів тварин і рослин, деяким 
бактеріям, воно достовірно не 
встановлене тільки у синьозеле- 
них водоростей. Характерною фор¬ 
мою С. р. в одноклітинних є по¬ 
стійне (копуляція) або тимчасове 
(кон*югація) злиття двох клітин, 
при якому відбувається обмін 
ядерною речовиною та цито¬ 
плазмою. Розрізняють три форми 
С. р.: ізогамію, анізогамію та 
оогамію. При ізогамії у заплід¬ 
ненні беруть участь дві рухомі 
гамети, ЯКІ не відрізняються одна 
від одної за формою та розмірами 
(у деяких водоростей, грибів та 
одноклітинних тварин); у випадку 
анізогамії, чи гетерогамії, злива¬ 
ються дві рухомі, але різні за роз¬ 
мірами гамети. У більшості тва¬ 
рин та рослин поширена оогамія, 
при якій в заплідненні беруть 
участь велика нерухома жіноча 
та дрібна, частіше рухлива, чоло¬ 
віча гамети. Особливою формою 
статевого розмноження є парте¬ 
ногенез, при якому нова особи¬ 
на розвивається із незаплідненої 
яйцеклітини чи рідше із сперма¬ 
тозоїда. Б. Г. Новиков. 
СТАТЕВИЙ ДОБІР — особлива 
форма добору природного, що 
здійснюється особинами проти¬ 
лежної статі. С. д. пов’язаний з бо¬ 
ротьбою між самця54И за володін¬ 
ня самкою і приводить до участі 
в розмноженні певних особин в 
межах виду. С. д. почав про¬ 
являтися на вищих етапах філо¬ 
генезу тваринного світу у тварин 
з досить розвиненою нервовою 
системою (у ссавців, птахів, дея¬ 
ких нижчих хребетних, комах). 
С. д. зумовлює виникнення в про- 
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До ст. Сполучені Штати Америки. 

1. Гідроелектростанція на ріці Міссісіпі. 
2. В горах Сьєрра-Невада. 

3. Краєвид у штаті Арізона. 

4. Вашінгтон. Панорама міста. 

5. Вид частини міста Нью-Йорка. 

6. Атомна електростанція в штаті Іллінойс. 

7. Одне з підприємств компанії «форд мотор» у місті Детройті. 

8. На авіаційному заводі в штаті Каліфорнія. 

9. Тваринницька ферма в штаті Джорджія. 

10. На плантації бавовнику в штаті Арізона. 

11. Збирання кукурудзи в штаті Іллінойс 
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До ст. Сполучені Штати Америки. 

1. Капітоліи у Річмонді (штат Віргінія). Арх. 
Т. Джефферсон. 19 ст. 
2. Будинок банку в Міннеаполісі. Арх. 
Г. Біркертс та ін. 1969—73. 
3. Будинок редакції газети «Чікаго трібюн» 
у Чікаго. Арх. Р. Худ та Дж. М. Хауеллс 
1922-25. 
4. Музей сучасного мистецтва міста Нью- 
Йорка. Арх. Е. Стоун. 1969. 
5. Вілла Кауфмана «Над водоспадом» у Кон- 
нелсвіллі. Пенсільванія. Арх. ф.Л. Райт. 1936. 

6. Г. Стюарт. Місіс Перес Мортон. Близько 
1802. Художній музей. Бустер. 
7. Т. Саллі. Порваний капелюх. 1820. Музей 
красних мистецтв. Бостон. 
8. Дж. М. Уїстлер. Портрет матері, фрагмент. 
Близько 1871. Лувр. Париж. 
9. Р. Кент. Вершина. Літографія. 1928. 
10. X. Д. Мартін. Арфа вітрів, рид на Сені. 
1895. Метрополітен-музей. Нью-Йорк. 
11. Сцена з мюзиклу «Оклахома» Р. Ро- 
джерса. 1943. Театр на Бродвеї. Нью-Йорк. 
12. кадр з фільму «Нові часи». Режисер 
Ч. С. Чаплін. 1936. 
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цесі еволюції більшості вторин¬ 
них статевих ознак (яскравого 
забарвлення покривів, різноманіт¬ 
них головних уборів, шлюбних на¬ 
рядів, пахучих залоз та ін.)* Оз¬ 
наки, що різко виділяються, вини¬ 
кають переважно у самців. Діян¬ 
ня цих ознак на нервову систему 
самок сприяє синхронізації цик¬ 
лів розмноження у самців і самок, 
готуючи їх до парування. Напр., 
у птахів статеві ознаки, що вияв¬ 
ляються в забарвленні і струк¬ 
турі оперення, шлюбних іграх, 
токуванні, досягають високого 
ступеня досконалості. В процесі 
еволюції функції вторинної ста¬ 
тевої ознаки можуть розширюва¬ 
тися і переходити на протилежну 
стать, закріплюючись як видова 
ознака. Цей процес пов’язаний 
із закономірними змінами реак¬ 
тивних властивостей тканин до 
статевих гормонів. Поняття <С. 
д.> ввів і обгрунтував (1871) 
Ч. Дарвін. 
Літ.: Дарвин Ч. Происхождение чело- 
века и половой отбор. В кн.: Дарвин 
Ч. Сочинения. т. 5. М., 1953. 

Б. Г. Новиков. 
СТАТЕВИЙ ЦИКЛ — сукупність 
фізіологічних та морфологічних 
процесів, пов’язаних з розмножен¬ 
ням, які періодично повторюються 
в організмі самок тварин. У дея¬ 
ких тварин С. ц. відбувається 
тільки один раз за сезон розмно¬ 
ження, в інших — кілька разів. 
У більшості безхребетних, риб, 
земноводних та плазунів С. ц. 
складається з однієї, т. з. фоліку¬ 
лярної, стадії, на якій відбувгіють- 
ся ріст і дозрівання яєць, їх ви¬ 
ведення назовні. У птахів С. ц. 
складається з З стадій: фолікуляр¬ 
ної (стадія росту, дозрівання яєць 
та овуляції), насиджування знесе¬ 
них яєць, вигодовування пташенят. 
У ссавців С. ц. має 4 стадії: фолі¬ 
кулярну (стадія росту та дозрі¬ 
вання яйцевих фолікулів, їх роз¬ 
рив — овуляція), лютеїнову (ста¬ 
дія жовтого тіла), вагітності (на¬ 
стає після запліднення та імплан¬ 
тації заплідненого яйця); стадію 
лактації. С. ц. — складний ней- 
ро-гуморальний процес (див. Ней- 
ро-гуморальна регуляція), в якому 
беруть участь різні відділи нер¬ 
вової системи та залози внутр. 
секреції, зокрема передня частка 
гіпофіза, що виробляє гонадо¬ 
тропні гормони. С. ц. у жінок 
наз. менструальним циклом. Див. 
також Статеві гормони, Тічка. 
СТАТЄВІ ГОРМбНИ — біологіч¬ 
но активні речовини, що виробля¬ 
ються статевими залозами хре¬ 
бетних тварин і людини. Забезпе¬ 
чують розвиток первинних стате¬ 
вих ознак, а також вторинних 
статевих ознак, С. г. за хіміч. 
будовою поділяються на стероїди 
і поліпептиди. Відомі три групи 
стероїдних гормонів: андрогени, 
естрогени і прогестини (гестаге- 
ни). Андрогени — чоловічі С. г., 
які синтезуються переважно в 
інтерстиціальних клітинах сім*я- 
ників. Молекули андрогенів вклю¬ 
чають 19 атомів вуглецю. Осн. 
представник — тестостерон. Ест¬ 
рогени — жіночі С. г., молекули 
яких містять 18 атомів вуглецю, 
виробляються фолікулами яєч¬ 
ників. Представники: естрадіол, 
естрон. Прогестини — жіночі С. г.; 

синтезуються в жовтому тілі яєч¬ 
ників та в ін. структурних елемен¬ 
тах. До складу молекули прогести- 
ну входить 21 атом вуглецю. Осн. 
представник — прогестерон. С. г. 
виробляються також корою над¬ 
ниркових залоз, а під час вагіт¬ 
ності — плацентою. Естрогени та 
андрогени утворюються у чолові¬ 
чих і у жіночих особин, у зв’язку 
з цим статеві ознаки визначаються 
кількісним співвідношенням С. г. 
Біосинтез стероїдних С. г. у біль¬ 
шості живих організмів здійсню¬ 
ється з холестерину. Етапи біосин¬ 
тезу (до стадії утворення проге¬ 
стерону) в сім’яниках і яєчниках 
збігаються. В ембріональний пе¬ 
ріод розвитку (див. Зародковий 
розвиток тварин і людини) С. г. 
контролюють диференціацію ста¬ 
тевих органів; під час статевого 
дозрівання — розвиток статевих 
органів і вторинних статевих ознак. 
В період статевої зрілості організ¬ 
му С. г. забезпечують репродук¬ 
тивну функцію, підтримують ста¬ 
тевий потяг, активують центральну 
нервову систему. Взаємодія естро¬ 
генів і гестагенів підготовляє мат¬ 
ку до імплантації заплідненої 
яйцеклітини, забезпечує збережен¬ 
ня вагітності та своєчасні пологи. 
Речовини, аналогічні С. г., існу¬ 
ють і у нижчих організмів. Вияв¬ 
лено гормональну регуляцію ста¬ 
тевого розмноження у деяких ви¬ 
дів аскоміцетів, фікоміцетів та 
ін. грибів. У водної плісені АсЬ- 
Іуа ЬІ5Єхиа1І5 чоловічі і жіночі 
різновиди статевих клітин гіфів 
секретують речовини, які взаємно 
стимулюють їх утворення і злиття 
(виділена з жіночих особин речови¬ 
на антеридіол належить до сте¬ 
роїдів). У таких мікроорганізмів, 
як ВІаке5Іеа Ігізрога, деяких ви¬ 
дів Мисог, КЬІ20ри5 та ін., подіб¬ 
ну роль відіграють триспорові 
кислоти, споріднені з каротиної¬ 
дами. Речовини, що секретуються 
в клітинах однієї статі, виводять¬ 
ся в зовнішнє середовище, звід¬ 
ки потрапляють до клітин іншої 
статі. 
З С. г. білкової природи най- 
відоміші: релаксин, який синте¬ 
зується переважно жовтим тілом 
яєчників, а також маткою та ін. 
органами (сприяє нормалізації 
вагітності, зниженню тонусу мат¬ 
ки, розслабленню зв’язок зчлену¬ 
вань тазових кісток); інгібін, який 
утворюється в сім’яних канальцях 
сім’яників і фолікулах яєчників 
(здатний гальмувати секрецію фо¬ 
лі кулостимулюючого гормону гі¬ 
пофіза). У медицині С. г. застосо¬ 
вують для замісної терапії ендо¬ 
кринних (див. Гормонотерапія) і 
лікування акушерсько-гінеколо¬ 
гічних захворювань, а також для 
протипухлинної терапії при ново¬ 
утвореннях передміхурової і мо¬ 
лочних залоз (див. Гормональні 
препарати). 
Літ.: Биохимия гормонов и гормо- 
нальной регуляции. М., 1976; Гинеко- 
логическая зндокринология. К., 1976; 
Физиология андокринной системи. 
Л., 1979. О. Г. Рбзников. 

СТАТЕВІ зАлози, гонади — Ор¬ 
гани тварин і людини, які вироб- 
Л5іють гамети (яйцеклітини, спер¬ 
матозоїди) і статеві гормони. 
С. 3. визначають належність до 
статі. Яєчники — жіночі С. з., 

у людини розташовані в порож¬ 
нині малого таза, а у більшості 
ссавців — позаду нирок. В яєч¬ 
никах міститься багато фолікулів, 
кожний з яких має одну яйцеклі¬ 
тину (яйце). Жіночі С. 3. вироб¬ 
ляють естрогени, прогестини, ре¬ 
лаксин та ін. гормони. Яєчка — чо¬ 
ловічі С. 3. у людини і сім'яники 
більшості ссавців містяться в сім’я¬ 
никовому мішку (мошонці), у ін. 
тварин — в черевній порожнині. 
Вони складаються з сім’яних ка- 
нальців, в яких утворюються спер¬ 
матозоїди, і інтерстиціальних клі¬ 
тин, що продукують гормони. Мі¬ 
сцезнаходження і будова С. 3. 
у решти представників хребетних 
і всіх безхребетних характеризу¬ 
ються великою різноманітністю. 
Внутрішньосекреторна функція 
С. 3. регулюється гонадотропними 
гормонами. О. Г. Рєзников. 
СТАТЄВІ ЗБбЧЕННЯ — група 
розладів, при яких статеве задо¬ 
волення здійснюється незвичайним 
способом. Серед С. 3. виділяють 2 
групи. Перша — характеризуєть¬ 
ся порушенням техніки і частоти 
статевих зносин. До неї відносять: 
тривале практикування одномо- 
ментних повторень статевих актів; 
продовжений, навмисне затягува¬ 
ний статевий акт; перерваний — 
сім’явипорскування відбувається 
поза статевими шляхами; сексу¬ 
альні фрустрації — тривалі стате¬ 
ві збудження, що часто повторю¬ 
ються і не доходять до сім’яви¬ 
порскування та оргазму (найвищого 
ступеня статевого задоволення), 
спостерігання еротич. сцен, еротич. 
фантазування та ін. Друга гру¬ 
па — обрання морально і соціаль¬ 
но недопустимих форм статевого 
задоволення. До неї належать: 
паранімфальний статевий акт, що 
здійснюється поза статевими орга¬ 
нами (геніталіями) жінки; ораль- 
но-генітальні контакти — статеве 
задоволення орально-генітальним 
шляхом без розділення ролей між 
чоловіком та жінкою. У клініч¬ 
ній номенклатурі виділено ряд 
окремих форм С. 3.: гомосексуа¬ 
лізм — статева спрямованість до 
осіб своєї статі; трансвестизм — 
прагнення зовні мати вигляд пред¬ 
ставника протилежної статі; транс- 
сексуалізм — настійні саробв змі¬ 
нити стать позбавленням властивих 
особі фізичних ознак статі; фети¬ 
шизм — статеве збудження вини¬ 
кає при наявності якого-небудь 
предмета (фетиша), яким може 
бути панчоха, взуття, білизна, но¬ 
сова хусточка та ін.; нарцисизм 
(автоеротизм) — статевий потяг, 
спрямований на самого себе; педо- 
філія — спрямованість статевого 
потягу на осіб дитячого віку; ге- 
ронтофілія — на осіб старечого 
віку; зоофілія (скотолозтво) — 
статевий потяг до тварин; мазо¬ 
хізм — різновид садизму, некро- 
філія — статевий потяг до трупів; 
пігмаліонізм — до статуй та ін. 
форми. С. 3. дуже часто є симпто¬ 
мом психопатії, олігофренії, ши¬ 
зофренії та ін. Хворих слід помі¬ 
щати в лікарню для вирішення 
питань діагностики та лікування. 
Див. також Статеве життя. 
Літ.: Свядощ А. М. Жененая сексо- 
патология. М., 1974; Юнда І. Ф. 
Статеве життя і здоров’я людини. 
К., 1979. /. Ф. Юнда. 
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СТАТЕВІ КЛІТИНИ — те саме, 
що й гамети. 
статЄві Органи, геніталії—ор- 
гани статевого розмноження тва¬ 
рин і людини. До С. о. належать 
статеві залози (гонади); статеві 
протоки; додаткові утвори (різні 
залози, сім^яні сумки, сім’яприй- 
мачі і всі пристосування для ви¬ 
ношування зародків); копулятивні 
органи. Серед тварин розрізняють 
форми, які мають в одному орга¬ 
нізмі чоловічі і жіночі С. о.— п’яв¬ 
ки, більшість паразитичних червів, 
губок, молюсків і деякі риби 
(див. Гермафродитизм)^ і розділь¬ 
ностатеві форми — більшість віль- 
ноіснуючих червів, комахи, риби, 
птахи, ссавці та ін. Не мають ві¬ 
докремлених С. о. найбільш при¬ 
мітивні з багатоклітинних — губ¬ 
ки: статеві клітини {сперматозої¬ 
ди і яйцеклітини) розвиваються 
в мезоглеї відповідної особини. 
Найпростіші С. о. у кишковопо¬ 
рожнинних представлені тільки 
гонадами. В процесі еволюції хре¬ 
бетних тварин йде ускладнення 
С. о.: статеві залози з поперекової 
частини переміщуються в каудаль¬ 
ному напрямі (особливо сім'яни¬ 
ки)'^ статевими шляхами стають 
протоки видільної системи, які 
відкриваються не в клоаку, а в се¬ 
чостатевий синус, що витягується 
у всіх живородящих тварин у дов¬ 
гий сечовипускний канал самців 
або відокремлюється в коротке 
переддвер’я піхви самки; форму¬ 
ється матка (парна, або подвійна; 
двороздільна, дворога і, нарешті, 
проста), в якій відбувається роз¬ 
виток зародка; копулятивні орга¬ 
ни, шо з’являються у тварин з 
внутр. заплідненням, виходять з 
клоаки на поверхню у деяких ок¬ 
ремих груп і характеризуються 
різноманітністю; між сечостатевим 
синусом і каналом копулятивного 
органа встановлюється постійне 
сполучення. 
У людини, як і у вищих ссавців, С. 
о. щільно зв’язані з органами ви¬ 
ділення, утворюючи єдину сегю- 
статеву систему. Внутрішні 
чоловічі С. о.: яєчка з при¬ 
датками, сім’явивідні протоки з 
сім’яними міхурцями, сім’явипорс- 
кувальні протоки, передміхурова 
залоза і куперові залози. Три ос¬ 
танні утвори виділяють секрети, 
суміш яких утворює сім’яну рі¬ 
дину, що сприяє збільшенню рухо¬ 
мості сперматозоїдів. Утворені в 
звитих сім’яних канальцях яєчка, 
сперматозоїди надходять в його 
придаток, а через сім’явивідну 
протоку — в вивідну протоку 
сім’яного міхурця, подовженням 
якого є сім’явипорскувальна про¬ 
тока. Зовнішні чоловічі 
С. о.: мошонка, що вміщує яєчка^, 
і статевий член (для копуляції 
і виділення сперматозоїдів), утво¬ 
рений печеристими тілами, що 
складаються з еректильної (див. 
Ерекція) фіброзної сполучної тка¬ 
нини губчастої структури, перего¬ 
родки чпечер> якої являють собою 
перетворені кровоносні капіляри, 
крізь нижнє печеристе тіло про¬ 
ходить сечостатевий канал. Вну¬ 
трішні жіночі С. о.: яєч¬ 
ники, матка, фаллопієві труби, 
піхва. Зріла яйцеклітина, яка за¬ 
кладена в яєчнику, потрапляє че¬ 
рез маткову трубу в матку, в по¬ 

рожнині якої є три отвори: два 
ведуть в маткові труби, третій — 
в піхву. Зовнішні жіночі 
С. о.: жіноча соромітна ділянка 
(лобкове підвищення, великі й 
малі соромітні губи, переддвер’я 
піхви, залози і цибулини перед¬ 
двер’я, дівоча пліва) і клітор, що 
є рудиментарним органом, гомо¬ 
логом печеристих тіл статевого 
члена. У передньому відділі пе¬ 
реддвер’я піхви відкривається 
зовн. отвір сечовипускного кана¬ 
лу, позаду нього—вхід до піхви. 
С. о. характеризують первинні 
статеві ознаки (див. також 
Вторинні статеві ознаки). Про 
захворювання С. о. див. Вагініт, 
Епідидиміт, Ендометрит, Саль- 
пінгоофорит. Гонорея, Сифіліс, 
Трихомоноз, фімоз. 

О. Г. Рбзников. 
статЄві Органи рослйн — 
Органи статевого розмноження. 
В ході еволюції С. о. р. вперше 
виникли у водоростей {гаметангії). 
У жіночих С. о. р.— оогоніях (у 
більшості водоростей, деяких гри¬ 
бів), карпогонах (у червоних во¬ 
доростей), архегоніях (у мохо¬ 
подібних, папоротеподібних, го¬ 
лонасінних, крім гнетума та вель¬ 
вічії) розвиваються яйцеклітини. 
Чоловічі С. о. р., крім насінних, 
наз. антеридіями', в них розвива¬ 
ються сперматозоїди (у червоних 
водоростей — нерухомі сперма¬ 
ції). Чоловічі С. о. р. у насінних 
та жіночі С. о. р. у покритонасін¬ 
них дуже редуковані. Функцію 
С. о. р. у цих групах рослин вико¬ 
нують тичинки {андроцей) і ма¬ 
точки (ггні^цей), в яких утворюють¬ 
ся мікроспори і мегаспори. Мікро¬ 
спори перетворюються на пилкові 
зерна — чоловічий гаметофіт, в 
якому утворюються спермії. Із 
мегаспори розвивається зародко¬ 
вий мішок — жіночий гаметофіт, 
в якому диференціюється яйце¬ 
клітина. О. О. Хвединич. 
СТАТЄВІ хромосоми — хро¬ 
мосома або група хромосом, що 
генетично зумовлюють формування 
статі особин. У більшості тварин 
та людини жіноча стать характе¬ 
ризується наявністю в геномі двох 
ідентичних С. X. — Х-хромосом, 
чоловіча стать — поєднанням од¬ 
нієї Х-хромосоми з У-хромосомою. 
В результаті мейозу кожна стате¬ 
ва клітина {гамета) жіночого ор¬ 
ганізму одержує тільки Х-хромо- 
сому — гомогаметна стать (див. 
Гомогаметність), статеві клітини 
чоловічого організму несуть або 
Х-, або V-хромосому — гетерога- 
метна стать (див. Гетерогамет¬ 
ність). В процесі запліднення від¬ 
бувається випадкове з’єднання га¬ 
мет, що спричинює появу однако¬ 
вої кількості самок (XX) та сам¬ 
ців (XV). Морфологічно С. X. 

відрізняються від репгги хромосом 
{аутосом) набору. У-хромосома за 
розмірами звичайно набагато мен¬ 
ша за X-хромосому і нерідко гене¬ 
тично інертна або несе дуже ма¬ 
ло генів. У деяких видів У-хромо¬ 
сома відсутня, жіноча стать у них 
представлена набором XX, а чо¬ 
ловіча — ХО. У деяких комах, риб, 
земноводних, більшості птахів го¬ 
могаметною є чоловіча стать (її 
позначають 22), а гетерогаметною 
— жіноча (2\У або 20). Втрата 
або надмір С. х. в геномі веде до 

серйозних порушень функціону¬ 
вання організмів та їх плодючості. 
У людини особини з набором С. х. 
ХХУ, ХХХУ, ХХХХУУ, ХХХУУ, 
ХХУ у мають чоловічий габітус, 
що характеризується розумовою 
відсталістю та неплідністю. Жі¬ 
ночий габітус з тими ж дефектами 
властивий організмам з хромосом¬ 
ним набором ХО. Гени, що входять 
до складу статевих хромосом, 
передаються потомству разом з 
цими хромосомами — зчеплене із 
статтю успадкування (див. Зчеп¬ 
лення генів. Спадкові хвороби. 
Хромосомні хвороби). 

В. А. Труханов. 
СТАТИКА [від грец. охахіиті 
(xєxVТ1)—вчення про вагу] — розділ 
механіки, в якому вивчаються не¬ 
обхідні й достатні умови рівноваги 
систем матеріальних точок і абс. 
твердих тіл під діянням сгиі (див. 
Рівновага механічної системи). 
Осн. задачі С.: за відомими сила¬ 
ми, що діють на дану систему то¬ 
чок або тіл, визначити умови рів¬ 
новаги системи; за відомим поло¬ 
женням центра рівноваги системи 
визначити сили, що діють на неї. 
С. поділяють на геометричну й 
аналітичну. До осн. понять гео¬ 
метричної С. належать понят¬ 
тя про рівно дійну силу, момент 
сили та про пару сил (систему 
двох сил, однакових за абс. зна¬ 
ченням, паралельних і протилеж¬ 
но спрямованих). Аксіомами гео¬ 
метричної С. визначають правила 
додавання сил, розкладання сил 
та ін. перетворення їх. Величина, 
що дорівнює геом. сумі всіх сил, 
які діють на тіло, наз. голов¬ 
ним вектором систе¬ 
ми, а величина, що дорівнює геом. 
сумі їхніх моментів, наз. голов¬ 
ним моментом системи. 
Довільна система сил, яка діє на 
тіло, еквівалентна одній, т. з. 
рівнодійній, силі, що дорівнює 
гол. вектору і прикладена до обра¬ 
ного центра, і одній парі сил з 
моментом, який дорівнює голов¬ 
ному моменту сил відносно цьо¬ 
го центра. Для рівноваги твердого 
тіла необхідним і достатнім є 
одночасна рівність нулеві гол. век¬ 
тора і гол. моменту системи сил, 
що діють на тверде тіло. Ана¬ 
літична С. базується на по¬ 
нятті елементарної роботи сил, 
включаючи й реакції в*язей меха¬ 
нічних. Умови рівноваги систем 
невільних матеріальних точок і 
твердих тіл в аналітичній С. 
визначаються з можливих перемі¬ 
щень принципу. Методи С. широ¬ 
ко застосовують при інженерних 
розрахунках, зокрема в будів¬ 
ництві, техніці. 
Основні поняття С. запровадив 
Архімед ше в З ст. до н. е. 
Важливий внесок у розвиток С. 
робили Г. Галі лей, Леонардо да 
Вінчі, Ж. Л. Лагранж, М. В. 
Остроградський та ін. 
Літ.: Киль»іевский Н. А. Курс теоре- 
тической механики, т. 1. М., 1977. 

О. О. Горошко. 

стАтика механізмів — су- 
купність методів визначення реак¬ 
цій елементів кінематичних пар 
механізмів без врахування сил 
інерції', один з розділів машин 
і механізмів теорії. У С. м. неві¬ 
домі компоненти реакцій обчислю¬ 
ють за рівняннями рівноваги (тоб- 
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то за рівняннями статики) сто¬ 
совно ланок, що перебувають у 
нерухомому стані або рівномірно 
рухаються. Для певності обчислень 
необхідно, щоб число рівнянь рів¬ 
новаги дорівнювало числу невідо¬ 
мих компонентів реакцій. Зрівно¬ 
важу вальний момент, що його тре¬ 
ба прикласти до ведучої ланки для 
зрівноваження механізму, визна¬ 
чають за можливих переміщень 
принципом або побудованим на 
його основі допоміжним важелем, 
Жуковського, за який приймають 
план швидкостей. Рівняння рівно¬ 
ваги дають змогу визначати реак¬ 
ції елементів кінематичних пар із 
врахуванням сил інерції (див. Кі¬ 
нетостатика механізмів). Мето¬ 
дами С. м. розраховують тиск на 
зубці коліс зубчастих механізмів, 
натяг ременів або канатів у пере¬ 
дачах з гнучким зв^язком, величи¬ 
ну зрівноважу вальних вантажів 
тощо. 
Літ.: Кожевников С. Н. Теория меха- 
низмов и машин. М., 1973; Артоболев* 
ский И. И. Теория механизмов и ма¬ 
шин. М., 1975; Баранов Г. Г. Курс 
теории механизмов и машин. М., 
1975; Левитский Н. И. Теория меха¬ 
низмов и машин. М., 1979. 

С. М. Кожевников. 
стАтика споруд — наука про 
методи розрахунку споруд на міц¬ 
ність, жорсткість і стійкість при 
статичному навантаженні; розділ 
будівельної механіки. Грунтуєть¬ 
ся на законах статики. Оскіль¬ 
ки величина, напрям дії і місце 
прикладання статичного наванта¬ 
ження змінюються незначно, у 
розрахунках їх вважають неза¬ 
лежними від часу, а зумовленими 
цим навантаженням силами інер¬ 
ції нехтують. Статичне навантажен¬ 
ня буває нерухоме (напр., зовн. 
задані сили, температурна дія) та 
рухоме (наїгоиклад, переміщення 
трансп. засобів по споруді). Вплив 
рухомого навантаження оцінюють 
нот. 3. лініях впливу, що являють 
собою ^афічне зображення зако¬ 
ну зміни якого-небудь чинника 
(напр.» внзпгр. зусиль) у заданому 
елементі споруди при переміщу¬ 
ванні одігаичного навантаження 
вздовж всієї споруди. Значна ува¬ 
га в С. с. приділяється розрахунко¬ 
вим схемам, якими враховується 
сумісна дія основи споруди, фун¬ 
даменту і власне споруди. 

, Г. В. Ісаханов. 
СТАТИСТИКА (нім. Зиіізіік, 
від лат. зіаіпз — стан, становище) 
— практична діяльність статистич¬ 
них органів, спрямована на одер¬ 
жання, обробку та аналіз даних, 
що характеризують кількісні за¬ 
кономірності суспільного життя в 
нерозривному зв^язку з їхнім якіс¬ 
ним змістом; сукупність відомо¬ 
стей про ті чи інші масові явища 
або процеси; суспільна наука, яка 
має свій предмет і свої специфіч¬ 
ні методи дослідження. Статисти¬ 
ка розкриває кількісні зміни 
конкретних масових явищ і про¬ 
цесів суспільного життя, визначає 
їхні розміри, обсяг, кількісні 
співвідношення, темпи розвитку, 
поширеність, повторюваність у ча¬ 
сі й просторі тощо. Початок прак¬ 
тичної діяльності в галузі С. нале¬ 
жить до періоду утворення класо¬ 
вого суспільства й д-ви. Госп. і 
воєнні потреби вже за давніх ча¬ 
сів зумовили проведення значних 

статистичних робіт (обліків насе¬ 
лення, земель, майна тощо). Ви¬ 
никнення капіталізму суішоводи- 
лось швидким розвитком багатьох 
наук, у т. ч. й С. В 17 ст. виникла 
чописова школа>, типовим пред¬ 
ставником якої був нім. статистик 
Г. Ахенваль. У його працях впер¬ 
ше було застосовано термін чстати¬ 
стика», під яким розуміли чдержа¬ 
вознавство», тобто певні відомості 
про д-ву. Одночасно в Англії за¬ 
родилася наука чполітична ариф¬ 
метика», засновниками якої були 
англ. вчені Дж. Граунт та У. Пет- 
ті. Вони не обмежувалися про¬ 
стим описуванням фактів, а ана¬ 
лізували цифрові дані про явиша 
сусп. життя, виявляли притаман¬ 
ні їм закономірності та взаємо¬ 
зв'язки, чим поклали початок С. 
як сусп. науці. У 2-й пол. 19 — на 
поч. 20 ст. С. інтенсивно розвива¬ 
лася. Поширювалися переписи на¬ 
селення, вивчення його природного 
та мех. руху, проводилися промис¬ 
лові та с.-г. переписи (див. Пере¬ 
писи в промисловості, Переписи 
в сільському господарстві), що 
сприяло дальшому вдосконаленню 
методів С. Істотно збагатив теорію 
С., зокрема щодо поліпшення ме¬ 
тодів статистичного спостереження, 
а також використання матем. ме¬ 
тодів в обробці статистичних даних, 
бельг. статистик А. Кегле. Вели¬ 
кий внесок у теорію і практику С. 
зробили рос. вчені Д. П. Журав- 
ський, П. П. Семенов-Тян-ІПан- 
ський, Ю. Е.Янсон, П. Л. Чебишов, 
О. О. Чупров та ін. Значну роль 
у вдосконаленні методів обробки 
статистичного матеріалу відіграла 
статистика земська. В умовах 
держ.-монополістичного капіта¬ 
лізму бурж. С. все більше стає 
на шлях апологетики капіталізму. 
Вона часто фальсифікує дані, щоб 
приховати прибутки монополій, 
зменшити дійсні розміри безробіт¬ 
тя, перебільпіити доходи трудя¬ 
щих тощо. 
Новим етапом в історії С. є виник¬ 
нення й розвиток марксистсько-ле¬ 
нінської С. В працях класиків 
марксизму-ленінізму розглянуто 
основні, принципові питання тео¬ 
рії, методології та організації 
С., дано критику основ бурж. 
С., показано її апологетичну роль, 
викрито антинауковий зміст бага¬ 
тьох її понять 1 категорій, висвіт¬ 
лено найважливіші питання орга¬ 
нізації єдиної централізованої си¬ 
стеми держ. С., головні завдання 
й напрями її роботи в умовах ново¬ 
го, соціалістичного ладу. Рад. С. 
органічно пов^язана з нар.-госп. 
плануванням і побудована на 
принципі суворої централізації. 
В умовах соціалістичного суспіль¬ 
ства С.— один з найважливіших 
засобів держ. управління і пла¬ 
нового керівництва нар. г-вом. 
Загальнодержавним органом, що 
здійснює в масштабі СРСР цент¬ 
ралізоване керівництво статистич¬ 
ними роботами, є Центральне ста¬ 
тистичне управління СРСР, на 
Україні — Центральне стати¬ 
стичне управління УРСР. Відпо¬ 
відні центр, статистичні управлін¬ 
ня мають і ін. союзні республіки. 
На всіх етапах госп. будівницт¬ 
ва Комуністична партія і Рад. 
уряд зміцнювали і вдосконалюва¬ 
ли рад. С., ставили перед нею нові 

завдання, вказували шляхи роз¬ 
в'язання їх. В умовах розвинуто¬ 
го соціалізму роль і значення С. 
в плануванні нар. г-ва і держ. 
управлінні зросли. В матеріа¬ 
лах XXVI з’їзду КПРС вказано 
на необхідність підвищувати опе¬ 
ративність обліку і С., вдоскона¬ 
лювати звітність статистичну, 
ефективно використовувати елект¬ 
ронну обчислювальну техніку. Вве¬ 
дення в дію другої черги ав¬ 
томатизованої системи держав¬ 
ної статистики дало можливість 
збільшити обсяги статистичної ін¬ 
формації, зменшити строки її об¬ 
робки, посилити пізнавальні фун¬ 
кції та поглибити аналітичні мож¬ 
ливості С. Сучас. С. розвиваєть¬ 
ся як багатогалузева наука, до 
складу якої входять заг. теорія 
С., в якій викладаються методоло¬ 
гічні основи, заг. принципи й ме¬ 
тоди С.; економічна статистика, 
галузеві статистики — С. промис¬ 
ловості, С. сільс. г-ва, С. праці, 
С. торгівлі, С. фінансів, С. охо¬ 
рони здоров’я, а також Статисти¬ 
ка якості продукції, Статистика 
технічного прогресу та ін., кожна 
з яких з’ясовує суть певної си¬ 
стеми показників, розробляє пра¬ 
вила й методи одержання їх, 
аналізу й використання в прак¬ 
тичній і наук, діяльності. Розви¬ 
вається соціальна С. Видатну роль 
у розвитку теорії і практики рад. 
С. відіграли В. С. Нємчинов, В. Н. 
Старовський, С. Г. Струмилін, 
Б. С. Ястремський. Вагомий вне¬ 
сок у розвиток рад. С. зробили 
укр. рад. вчені М. В. Птз^ха, Ю. О. 
корчак-Чепурківський, Й. С. Пас- 
хавер та інші. 
Літ.: Ленін В. 1. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 3. Розвиток капіталізму в Ро¬ 
сії; т. 4. До питання про нашу фабрич¬ 
но-заводську статистику; т. 23. Мова 
цифр; т. 24. До питання про завдання 
земської статастики; т. ЗО. Статисти¬ 
ка і соціологія; т. 36. Чергові завдан¬ 
ня Радянської влади; В. И. Ленин 
и современная статистика, т. 1—3. 
М., 1970—73; Птуха М. В. Очерки по 
истории статистики в СССР, т. 1. М., 
1955; Зкономическая статистика. М.. 
1980. А. Л. Яблочнгпс. 

СТАТИСТИКА ЗЄМСЬКА — ста¬ 
тистичні роботи земств по обсте- 
женню головним чином стану с. г. 
і соціально-екон. процесів у селах 
пореформеної Росії. Виникла у 
зв’язку з потребою земств у даних 
насамперед про цінність і доход- 
ність земель та ін. нерухомого 
майна як гол. об’єкта земського 
оподаткування. Перші земські 
статистичні дослідження було про¬ 
ведено 1870—71 у Вятській і 
Тверській губерніях. У 1874—75 
виникли Моск. і Черніг. статистич¬ 
ні бюро. В 1882 було утворено ста¬ 
тистичне відділення при МоСКс 
юрид. т-ві, метою якого були коор~ 
динація робіт і теор. розробка пи¬ 
тань С. 3. На 1893 земська стати-^ 
стична робота проводилася вже у 
17 губерніях. Гол. місце в С. з. зай~ 
мали дослідження сел. г-в, які 
складалися з осн. одноразових об* 
стежень та поточної с.-г. статисти¬ 
ки. Осн. дослідження виявляли 
стан сел. г-ва на певний момент; 
завданням поточної статистики 
було спостереження за шорічнок> 
зміною стану с. г. При обстежен¬ 
нях спочатку обмежувалися дани¬ 
ми в цілому по сільс. громаді, піз^ 
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ніше перейшли на подвірні пере¬ 
писи за дуже детальною програ¬ 
мою. На початку розвитку С. з. 
в земських дослідженнях утвори¬ 
лося 2 напрями, які склалися під 
впливом Моск. і Черніг. статистич¬ 
них бюро. В центрі дослідження 
московського напряму були питан¬ 
ня про населення та його госп. ді¬ 
яльність. Гол. об’єктом дослі¬ 
дження чернігівського напряму бу¬ 
ла земля, її продуктивність і доход- 
ність. Пізніше ця різниця в напря¬ 
мах нівелювалася. Статистичні бю¬ 
ро проводили роботи по вивченню 
місцевої економіки, серед яких 
важливе місце займали досліджен¬ 
ня промислів, врожайності, органі¬ 
зації техніки землеробства, травосі¬ 
яння тощо. С. 3. вивчала також лі¬ 
сове г-во, стан шляхів, страхування. 
Серед досліджень, не пов’язаних 
з економікою, в С. 3. гол. місце 
займала робота по статистиці нар. 
освіти й санітарно-мед. статистиці. 
Статистичні бюро земств зібрали 
великий і цінний фактичний 
матеріал про стан і розвиток сел. 
г-ва в Росії. Широко матеріали 
С. 3. використовував у своїх 
працях В. І. Ленін. На основі 
критично оброблених даних С. з. 
він дослідив процеси розвитку ка¬ 
піталізму в с. г. Росії. С. 3. за¬ 
провадила багато нового в стати¬ 
стичну теорію і практику. Значну 
роль у розвитку С. 3. відіграли 
укр. статистики, зокрема М. В. 
Птпуха, О. О. Русов. Особливою 
заслугою С. 3. в історії вітчизн. 
статистики є розробка численних 
групових і комбінаційних таблиць 
статистичних. Першу в історії 
статистики комбінаційну таблицю 
розробив і‘застосував для аналізу 
черніг. статистик О. П. Шликевич. 
С. 3. мала й значні недоліки в об¬ 
робці та аналізі даних, що було 
пов’язано, зокрема, з поширенням 
серед земських статистиків народ¬ 
ницьких та ін. бурж. і дрібнобурж. 
ідеологічних поглядів, у працях 
B. І. Леніна дано всебічну й гли¬ 
боку оцінку досягнень і недоліків 
C. 3., закладено основи дійсно 
наукової, марксистської статистич¬ 
ної методології. Див. також Ста¬ 
тистика. М. І. Сосновська. 

СТАТЙСТИКА населення — 
див. Демографічна статистика. 
СТАТЙСТИКА санітарна, ме¬ 
дична статистика — галузь соціаль¬ 
ної статистики і одночасно роз¬ 
діл гігієни соціальної і організації 
охорони здоров’я. С. с. тісно по¬ 
в’язана з демографією. В С. с. ви¬ 
діляють статистику здо¬ 
ров’я населення, що вив¬ 
чає фіз. розвиток населення (зо¬ 
крема, за допомогою методу ан¬ 
тропометрії), динаміку захворю¬ 
ваності (в т. ч. загальну, інфек¬ 
ційну, з втратою працездатності), 
санітарно-демографічні процеси 
(народжуваність, смертність, ін¬ 
валідність, природний рух населен¬ 
ня тощо), і статистику охо¬ 
рони здоров’я (облік та 
вивчення показників діяльності 
лікарняних і позалікарняних мед. 
закладів, мед. н.-д. і навчальних 
закладів, медико-санітарних кад¬ 
рів). Як галузь науки С. с. почала 
розвиватися з 19 ст., в Росії її роз¬ 
виток пов’язаний з земською ме¬ 
дициною і діяльністю Є. О. Оси- 
пова, П. І. Куркіна. М 1. Тезя- 

кова, а на Україні — Д. П. Жу- 
равського, О. В. Корчака-Чепур- 
ківського, С. М. Ігумнова, М. В. 
Птухи та ін. 
СТАТЙСТИКА ТЕХНГЧНОГО 
ПРОГРЕСУ —галузь економічної 
статистики, яка вивчає технічний 
прогрес в нар. господарстві, без¬ 
перервне вдосконалення соціалі¬ 
стичного виробництва на базі най¬ 
новіших досягнень науки і техні¬ 
ки. С. т. п. характеризує всі 
напрями тех. прогресу: електри¬ 
фікацію нар. г-ва, механізацію і 
автоматизацію вироби., виготов¬ 
лення та використання нових видів 
машин, механізмів, приладів, ма¬ 
теріалів і продуктів, палива, різні 
сторони вдосконалення технології 
вироби, та ступінь поширення но¬ 
вих технологічних процесів, рі¬ 
вень спеціалізації, концентрації 
та кооперування вироби., модерні¬ 
зацію вироби., розвиток винахід¬ 
ництва і раціоналізацію виробниц¬ 
тва. Найважливіше завдання С. 
т. п.— облік, контроль та аналіз 
виконання планів н.-д. робіт, ви¬ 
користання досягнень науки і тех¬ 
ніки в нар. г-ві, виявлення неви¬ 
користаних резервів для дальшо¬ 
го прискорення тех. прогресу. Для 
організації контролю за виконан¬ 
ням плану розроблено систему 
показників С. т. п. по всіх завдан¬ 
нях у цілому і кожному напряму 
тех. прогресу. Джерелом даних 
С. т. п. в СРСР є періодична звіт¬ 
ність та річні звіти підприємств, 
орг-цій, будов, радгоспів і колгос¬ 
пів, матеріали одноразових облі¬ 
ків та спец, вибіркових обстежень. 
Інформацію С. т. п. використову¬ 
ють директивні, планові та госп. 
органи для здійснення науково 
обгрунтованої єдиної технічної по¬ 
літики та розробки прогнозів роз¬ 
витку науки і техніки в Рад. Сою¬ 
зі. А. Л. Яблочник. 
СТАТЙСТИКА ЯКОСТІ ПРО¬ 
ДУКЦІЇ—галузь економічної ста¬ 
тистики, яка вивчає досягнутий 
рівень якості продукції та його 
зміни, фактори, що визначають 
цей рівень, та виявляє резерви 
його підвищення до економічно 
оптимального. Завданням С. я. п. 
є розробка системи показників, 
які кількісно характеризують рі¬ 
вень і динаміку якості однорідних 
груп продуктів, а також зведених 
показників по окремих підприєм¬ 
ствах, галузях нар. г-ва. Стати¬ 
стика визначає якість продукції на 
стадії її вироби, та на стадії спо¬ 
живання. Рівень виробничої якос¬ 
ті встановлюють як відповідність 
ряду тех. характеристик виробів 
держ. стандартам, тех. умовам та 
ін. аналогічним документам, в 
яких визначається встановлений 
мінімум вимог до продукції. Для 
обліку якості продукції на стадії 
її вироби, широко використовують 
статистичні методи контролю (по¬ 
точний, приймальний, за оцінкою), 
що грунтуються на вибірковому 
спостереженні. критерії якості 
продукції в процесі споживання 
можуть бути виражені кількісно 
(довговічність, надійність), інко¬ 
ли вони не піддаються кількісно¬ 
му виразу (зовнішній вигляд ви¬ 
робу, його відповідність естетич¬ 
ним вимогам тощо). В ряді галузей 
пром-сті для характеристики якос¬ 
ті продукції використовзгють дані 

статистичної звітності підприємств 
про якість пром. продукції за да¬ 
ними рекламацій. Для зведеної 
характеристики якості готової про¬ 
дукції використовують, зокрема, 
показник, що визначає питому 
вагу продукції вищої категорії 
якості в заг. обсязі її випуску. 
Статистичні методи обліку якості 
продукції на загальногосп. рівні 
використовують лише в деяких 
галузях нар. г-ва, застосовуючи їх 
до особливостей продукції та умов 
її вироби. Самостійним завданням 
С. я. п. є визначення величини еко¬ 
номії або втрат нар. г-ва від змін 
якості продукції. 

М. І. Сосновська. 
СТАТИСТЙЧНА ЛІНГВІСТИКА 
— розділ мовознавства, який дос¬ 
ліджує за допомогою статистичних 
методів кількісні закономірності 
в мові й мовленні. С. л. визначає 
частоту вживання різних лінгві¬ 
стичних одиниць (букв, фонем, 
складів, слів, словосполучень, син¬ 
таксичних конструкцій тощо); за¬ 
лежність між частотою і довжи¬ 
ною слова, числом його значень і 
віком. За допомогою методів С. л. 
виявляють особливості стилю ок¬ 
ремих авторів, здійснюють атрибу¬ 
цію текстів, дешифрування істор. 
писемностей, визначають лексич¬ 
ний та граматичний мінімум при 
вивченні іноз. мови та ін. С. л. 
використовує методи математич¬ 
ної статистики, інформації тео¬ 
рії, моделювання статистичного 
тощо. Укр. рад. лінгвісти широко 
використовують статистичні мето¬ 
ди у своїх наук, дослідженнях. 
Літ.: Статистичні параметри стилів. 
К., 1967; Головин Б. Н. Язьік и стати¬ 
стика.^ М., 1971; Перебийніс В. С. 
Кількісні та якісні характеристики 
системи фонем сучасної української 
літературної мови. К.. 1970; Частот¬ 
ний словник сучасної української ху¬ 
дожньої прози, т. 1—2. К., 1981. 

СТАТИСТЙЧНА механіка — 
див. Статистична фізика. 
СТАТИСТЙЧНА ПЕРЕВГРКА ГІ¬ 
ПОТЕЗ — прийняття або відхи¬ 
лення гіпотез відносно стану яко¬ 
гось реального об’єкта на основі 
результатів випадкових спосте¬ 
режень, пов’язаних з цим станом. 
С. п. г. застосовують, напр., іши 
радіолокаційному виявленні об'є¬ 
ктів, у задачах тех. та мед. діаг¬ 
ностики, при контролі якості виро¬ 
бів, керуванні виробничими про¬ 
цесами тощо. В найпростішому 
випадку при С. п. г. проводять 
незалежні спостереження Хи ... х„ 
над випадковою величиною | з 
метою перевірки ^основної» гіпо¬ 
тези Н, при якій густина розпо¬ 
ділу І дорівнює Ро (^)- з гіпоте¬ 
зою Н «конкурує» альтернативна 
гіпотеза К, при якій | має густину 
Рх (л:). Як правило, спостережен¬ 
ня лг», ... л:„ не дають змоги з пов- 
ною вірогідністю встановити спра¬ 
ведливість гіпотези Н. Можливі 
помилки: 1-го роду — якщо від¬ 
хиляють Н, коли вона справедли¬ 
ва, т 2-го роду — якщо приймають 
Н, коли справедлива К. Методи 
матем. статистики спрямовані на 
зменшення імовірностей а і З 
цих помилок. Правило прийняття 
гіпотези формулюється у вигляді 
критерію (тест у), який зви¬ 
чайно зводиться до обчислення дея¬ 
кої функції спостережень /„ = 
= Іп(хх, ... х„): гіпотеза Н прий- 
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мається чи відхиляється залежно 
від виконання нерівності /„ < 
< 2 або Іп> 2, де г — деяка ста¬ 
ла. Згідно з теоремою Неймана — 
Пірсона, при заданому значенні 
а мінімальне значення Р досяга¬ 
ється при застосуванні критерію: 
гіпотезу Н приймають, коли 

ІП = Рі (*і) ... Рі (.Х„)ІРл(Х,) ... 
... Ро < г, 

В Противному разі приймають гі¬ 
потезу К. 
У складніших ситуаціях як осн., 
так і альтернативна гіпотези мо- 
жз^ь включати скінченну чи не¬ 
скінченну множину можливих 
розподілів випадкової величини 
Найбільше поширена задача пере¬ 
вірки гіпотези про те, що І має 
функцію розподілу Р (л:). Цю за¬ 
дачу розв’язують, використовуючи, 
напр., т. 3. критерій чхі-квадрат>, 
критерій Колмогорова та ін. Розви¬ 
нулись методи послідовної С. п. г., 
в яких кількість спостережень не 
планується наперед, а залежить 
від їхніх результатів (див. Пос¬ 
лідовний аналіз). У створення ме¬ 
тодів С. п. г. значний внесок зро¬ 
били рад. вчені А. М. Колмогоров, 
Ю. В. Лінник, Ю. В. Прохоров, 
М. В. Смирнов (1900—66), М. 
Ширяєв (н. 1934), укр. вчені Й. І. 
Гіхман, Б. В. Гнєденко, В. С. Ми- 
халевич, А. В. Скороход та ін. 
Див. також Дисперсійний аналіз у 
математиці. 
Літ.: Ширяєв А. Н. Статистический 
последовательнмй анализ. Опти- 
мальньїе правила остановки. М., 
1976; Гихман И. И., Скороход А. В., 
Ядренко М. И. Теория вероятностей и 
математическая статистика. К., 1979; 
Крамер Г. Математические методи 
статистики. Пер. с англ. М., 1975; 
Леман 3. Проверка статистических 
гипотез. Пер. с англ. М., 1979. 

, І. М. Коваленко. 
СТАТИСТЙЧНА ФГЗИКА — роз¬ 
діл теоретичної фізики, що вивчає 
властив сті і поведінку макроско¬ 
пічних тіл, тобто систем, які скла¬ 
даються з величезної кількості 
однакових мікрочастинок {елек¬ 
тронів, атомів, молекул тощо), 
на основі властивостей і законів 
руху цих мікрочастинок. Осн. 
задачами С. ф. є обчислювання 
значень фіз. величин, якими опи¬ 
суються рівноважні системи (див. 
Рівновага статистична), і знаход¬ 
ження зв’язків між ними. Рух 
окремих мікрочастинок може під¬ 
порядковуватись законам класич¬ 
ної механіки або квантової меха¬ 
ніки. Тому розрізняють класичну 
С. ф. і квантову статистику. 
Класична С. ф. описує вла¬ 
стивості невироджених газів, си¬ 
стем слабовзаємодіючих молекул 
тощо. Квантова — властивос¬ 
ті систем вироджених частинок; 
при цьому мікроскопічні частинки 
залежно від їхніх спінів підпоряд¬ 
ковуються Бозе—Ейнштейна ста¬ 
тистиці або Фермі—Дірака ста¬ 
тистиці. В класичній механіці 
стан макрюскопічної системи виз¬ 
начається набором координат й 
імпульсів Р{ всіх її частинок. Стан 
системи відображається точкою у 
фазовому просторі, а зміна ста¬ 
ну — рухом цієї точки вздовж т. 3. 
фазової траєкторії 
[д ^ д {І), р — р (О]- На відмі¬ 
ну від механічних, статистичні за¬ 
кономірності не залежать від по¬ 

чаткових умов, у яких перебувала 
система; вони втрачають будь-який 
зміст при переході до системи з 
невеликим числом ступенів віль¬ 
ності і не зводяться до механічних 
закономірностей. В зв’язку з цим 
поведінка системи описується в 
С. ф. методами імовірностей тео¬ 
рії. Імовірність дт (р, д) зна¬ 
ходження системи в необмежено 
малому елементі фазового об’єму 
ідрсід) поблизу заданої точки 
(р, д) визначається як дго = 
= Р (Р, д) сірдд, де р (р>, д)— гу¬ 
стина розподілу імовірності, або 
функція розподілу, що задоволь¬ 
няє умову нормування 

ЇР (р, д) (ірсід = 1. 
Розподіл, що описується функцією 

р (р, д) = 1/2 ехр [—Е (р, д)/в], 

де Е {р, д)— енергія підсистеми, 
наз. канонічним розпо¬ 
ділом Гіббса (див. Ггббса 
розподіл). Величина 2 наз. стати¬ 
стичним інтегралом і визначається 
з умови нормування; д = кТ наз. 
статистичною температурою (к — 
Больцмана стала, Т — абс. тем¬ 
пература) і залишається сталою 
для всіх підсистем, що перебу¬ 
вають у статистичній рівновазі. 
Найпростіший вигляд має кано¬ 
нічний розподіл Гіббса для іде¬ 
ального газу, енергія якого дорів¬ 
нює сумі енергії всіх частинок газу. 
Середнє значення довільної фіз. 
величини А (р, д), що характери¬ 
зує досліджувану систему, визна¬ 
чають за формулою 

А = ІА{р, д) р (р, д) дрдд. 

Згідно зт. 3. ергодичною 
гіпотезою, усереднення за до¬ 
помогою функції розподілу екві¬ 
валентне усередненню за часом 
вздовж фазової траєкторії за до¬ 
статньо великий проміжок часу 

1 т 
Л = Ііш 4г X А [р {І) д (ґ)] дг. 
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Для системи, що перебуває в рів¬ 
новажному стані, середнє значен¬ 
ня фізичної величини залиша¬ 
ється сталим. Фактичні ж значен¬ 
ня величини незначно відрізня¬ 
ються від середнього. Ці відхилен¬ 
ня наз. флуктуаціями. Процеси, 
що відбуваються в системі, задо¬ 
вольняють детальної рівноваги 
принцип. У квантовій механіці 
стан мікрочастинки визначається 
хвильовою функцією. Роль функ¬ 
ції розподілу тут виконує стати¬ 
стичний оператор, або матриця 

густини со. Середнє значення до- 

ВІЛЬНОЇ фіз. величини /" обчислюєть¬ 

ся за формулою і^=3р} (О, це 8р — 
сума діагональних елементів мат¬ 
риці. Важливим результатом С. 
ф. є встановлення статистичного 
змісту термодинамічних величин. 
Це дає змогу вивести закони тер¬ 
модинаміки й обчислити термоди¬ 
намічні параметри (див. Парамет¬ 
ри стану) для конкретних систем. 
Так, ентропія 5 пов’язана із ста¬ 
тистичною вагою ДГ (в класичній 
С. ф. це величина фазового об’єму 
системи, в квантовій — число різ¬ 
них квантових станів з даною енер¬ 
гією) співвідношенням 5 = 1п ДГ. 

Методи С. ф. застосовують у фі" 
зиці газів, рідин, твердих тіл, 
атомного ядра тощо. Основи кла¬ 
сичної С. ф. заклали Р. Клаузіус, 
Дж. Максвелл, Л. Больцман, 
Дж. Гіббс, а основи квантової С. 
ф.— ПІ. Бозе, П. Дірак, А. Ейн¬ 
штейн, Е. Фермі та ін. 
Літ.: Леонтович М. А. Статистическая 
физика. М. —Л., 1944; Боголюбов 
М. М. Лекції з квантової статистики. 
К., 1949; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. 
Теоретическая физика, т. 5. т. 9. 
Статистическая физика, ч. 1—2. М., 
1976—78. . О. Г. Ситенко. 
СТАТИСТЙЧНИИ М£ТОД БІО- 
географГчного району- 
ВАННЯ—один з методів, застосо¬ 
вуваних При визначенні біогеогра¬ 
фічних підрозділів (див. Біогео¬ 
графічне районування). С. м. б. р. 
полягає у фіксації кількості рядів, 
родин, родів, видів вищих рослин 
та вищих тварин, представники 
яких населяють певні біогеогр. 
царства, області, підобласті, про¬ 
вінції, ділянки, а також у порів¬ 
нянні цих кількісних ознак в ме¬ 
жах біогеографічних підрозділів 
одного порядку. Так, при виді¬ 
ленні великих біогеогр. підрозді¬ 
лів (царств, областей) береться 
до уваги кількість рядів, родин, 
родів, а кількість видів порівню¬ 
ється звичайно при встановленні 
менших біогеогр. підрозділів — 
провінцій та ділянок. Фіто- та 
зоогеогр. підрозділи не завжди 
збігаються. Але найбільші біо¬ 
геогр. підрозділи подібні. Ста¬ 
тистичним методом користуються 
на відміну від історичного мето¬ 
ду біогеографічного районування 
при вивченні сучас. розповсюд¬ 
ження рослин та тварин у біогеогр. 
підрозділах. в. А. Мельничук. 
СТАТИСТЙЧНИХ ВИПРОБУ¬ 
ВАНЬ м£тод — те саме, що й 
Монте-Карло метод. 
СТАТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР¬ 
СЬКИХ ТВАРЙН — зовн. части¬ 
ни тіла тварини, за якими оціню¬ 
ють її екстер'єр, вираженість по¬ 
родних ознак, віковий і статевий 
розвиток, роблять висновок про 
стан здоров’я, продуктивність і 
плем. цінність. Найважливішими 
статями є голова, шия, холка, 
грудна клітка, спина, поперек, 
круп, кінцівки, черево, вим’я, 
статеві органи та ін. Одна й та са¬ 
ма стать у тварин різного господар¬ 
ського призначення виявлена не¬ 
однаково. Оцінка будови тіла за 
окремими статями дає можливість 
встановити особливості розвитку 
і вади тієї чи ін. статі, а також 
співвідношення між окремими ча¬ 
стинами тіла, шо потрібно при 
бонітуванні тварин. 
СТАТОЛІТИ (від грец. охатб^ 
— стоячий, нерухомий і ХШод — 
камінь) — 1) Частина рівноваги 
органів. Те саме, що й отоліти. 
2) Дрібні рухливі крохмальні зер¬ 
на в деяких (переважно в росту¬ 
чих) клітинах рослин, напр. ко¬ 
реневого чохлика. При зміні на¬ 
пряму осі органу С. тиснуть на 
цитоплазму, що викликає геотро¬ 
пічний згин органу. Клітини, в 
яких є С., наз. статоцистами. 
СТАтОР (лат. зіаіог — стоячий, 
нерухомий, від 5І0 — стою) — не¬ 
рухома частина машин. В елект¬ 
ричних машинах, зокрема в елект¬ 
родвигунах, всередині С. (мал.) 
звичайно розміщують рухому ча- 

СТАТОР 

Статор електричної 
машини (генератора). 



СТАТОЦИСТИ 

И8 
стину — ротор, магн. поле обмот¬ 
ки якого взаємодіє з магн. полем 
обмотки статора. Іноді взаємне 
розміщення С. і ротора дещо інше 
(див. Підвіска транспортних ма¬ 
шин). В гідротурбінах С. (стале¬ 
ва кільцева деталь) служить їхньою 
фундаментною частиною, встанов¬ 
люваною всередині турбінної (спі¬ 
ральної) камери. С. є і в деяких 
ш. машинах. 
СТАТОЦЙСТИ (від грец.^ отахбд 
— СТОЯЧИЙ, нерухомий і иіЗахіб — 
пухир) — її органи рівноваги пе¬ 
реважно тезхребетних тварин. 
Найчастіше мають вигляд ямок 
або замкнених пухирців, що ви¬ 
стелені чутливим епітелієм і за¬ 
повнені рідиною, в якій знахо¬ 
дяться отоліти (див. Рівноваги 
органи). 
2) Клітини рослин, в яких ут¬ 
ворюються дрібні рухливі крох¬ 
мальні зерна — статоліти. 
СТАТС-СЕКРЕТАР (нім. Зіааїз- 
зекгеіаг, від Зіааі — держава і 
Зекгеїаг — секретар) — 1) У Нім. 
імперії (1871—1918) — глава ім¬ 
перського відомства (імперський 
міністр), безпосередньо підпоряд¬ 
кований рейхсканцлерові. 2) В до- 
революц. Росії 18 — поч. 19 ст.— 
особистий секретар імператора. З 
серед. 19 ст.— почесне придворне 
звання вищих урядовців, що да¬ 
вало право особистої доповіді ім¬ 
ператору. 3) В ряді зарубіжних 
країн — офіц. титул вищих держ. 
службовців (міністрів, керівників 
окремих відомств тощо). 
СТАТТГ богдАна хмель- 
нйцького — договірні умо¬ 
ви, що визначали політичне і пра¬ 
вове становище України в складі 
Росії після Переяславської ра¬ 
ди 1654. Див. Березневі статті 
1654. 
<СТАТТ\ ДЛЯ ЗАСПОКОЄННЯ 
Рї^СЬКОГО НАРОДУ» — держ.- 
політ. акт, що його схвалив 1632 
польс. король Владислав IV і за¬ 
твердив польс. коронаційний сейм 
у січні 1633, про часткове віднов¬ 
лення прав православної церкви 
на Україні, ліквідованих Брест¬ 
ською унією 1596. Осн. причиною, 
яка змусила польс.-шляхет. уряд 
піти на поступки, була боротьба 
укр. нар. мас проти феод.-кріпос¬ 
ницького і нац.-релігійного гніту 
та прагнення українського наро¬ 
ду до возз* єднання з Російською 
д-вою. Цим актом Владислав IV 
намагався привернути на свій 
бік насамперед укр. шляхту, вер¬ 
хівку козацтва і православне ду¬ 
хівництво. За «Статтями» право¬ 
славне населення діставало пра¬ 
во вільно відправляти релігійні 
обряди, будувати церкви, заснову¬ 
вати братства, школи й друкарні, 
обіймати міські посади, мати цер¬ 
ковну ієрархію на чолі з митро¬ 
политом. 
Усі церкви, монастирі, маєтки і 
єпископства, що до унії належали 
православній церкві, було поділе¬ 
но між православною й уніатською 
церквами. Київ, митрополитом бу¬ 
ло затверджено П. С. Могилу. 
«Статті» не припинили наступу 
католицизму й уніатства на пра- 
вослав^я. 
СТАтУС (лат. зіаіиз — ста¬ 
новище) — правове становище 
виборних осіб, громадян, держ. 
і громадських органів, громад. 

міжнар. організацій (напр., С. 
народних депутатів). 
СТАтУС СОЦІАл ьн и й — в со¬ 
ціології І соціальній психології: 
1) позиція індивіда або групи со¬ 
ціальною в суспільстві, що визна¬ 
чається , насамперед, соціальними 
(екон. становище, професія, ква¬ 
ліфікація, освіта тощо), а також 
природними (стать, вік, етнічне 
походження) ознаками. На від¬ 
міну від бурж. соціології, що тлу¬ 
мачить С. с. як суто психологічне 
явище (див. Психологізм у соціо¬ 
логії), марксистська соціологія на¬ 
голошує на вирішальній ролі ви¬ 
робничих відносин як основи фор¬ 
мування С. с.; 2) сукупність прав 
і обов’язків індивіда або соціаль¬ 
ної групи, яка виникає внаслідок 
виконання ними певної ролі со¬ 
ціальної, необхідної для розвитку 
й функціонування соціальної си¬ 
стеми; 3) позиція індивіда або 
соціальної групи, шо оцінюється 
громадською думкою шляхом по¬ 
рівняння їхнього соціального пре¬ 
стижу. Дослідження С. с. в со 
ціалістичних країнах, пов’язане з 
вивченням соціальної поведінки 
й діяльності індивіда або соціаль¬ 
ної групи, сприяє підвищенню 
ефективності управління виробни¬ 
цтвом і виховними процесами. 

В. Л. Оссовський. 
СТАТУС-КВО (лат. 5Іа1и5 ^ио, 
букв.— становище, в якому) — 
становище, яке існувало або існує 
в який-небудь визначений момент. 
У міжн^. праві С.-к. означає фак¬ 
тичне аоо правове становище, яке 
існувало або існує в той чи ін. 
момент і про поновлення або збе¬ 
реження якого йдеться. 
СТАТУТ (від лат. зіаіиіиш — по¬ 
станова, визначення) — 1) Зведен¬ 
ня правил, що регламентують ор¬ 
ганізацію і порядок діяльності 
певної галузі держ. управління 
(напр.. Статут автомобільного 
транспорту УРСР). 2) Зведення 
правил, ЯКІ визначають завдання, 
структуру та функції певної держ. 
установи, кооп. та ін. громад, 
орг-цій і регулюють порядок їх¬ 
ньої діяльності (напр., Примір- 
ний Статут колгоспу). 3) Зве¬ 
дення положень і правил, що виз¬ 
начають основи бойової діяльнос¬ 
ті військ, права та обов’язки 
військовослужбовців, заг. порядок 
служби в армії та на флоті (див. 
Статути військові). 4) Зведення 
правил, що встановлюють струк¬ 
туру, порядок утворення і діяль¬ 
ності деяких міжнар. орг-цій 
(напр.. Статут ООН). 5) Поло¬ 
ження про орден, яке визначає 
порядок нагородження тощо. 
6) Збірник осн. засад у держ. пра¬ 
ві, зведення конституційних по¬ 
ложень (напр.. Вестмінстерські 
статути). 
СТАТУТ АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ УРСР — республі¬ 
канський нормативний акт, що виз¬ 
начає осн. умови перевезень авт. 
транспортом вантажів, пасажирів, 
багажу і попгги. Затверджений 
постановою Ради Міністрів УРСР 
від 27.уі 1969 (з наступними змі¬ 
нами і доповненнями, внесеними 
1974, 1978, 1981). Складається з 
10 розділів, які містять 173 стат¬ 
ті (171 основна і 2 додаткові). У 
1-му розділі — заг. положення — 
сформульовано гол. завдання ав¬ 

тотранспортних підприємств і орг- 
цій, у 2—5-му передбачено умови 
утримання та експлуатації рухо¬ 
мого складу і споруд автотранспор¬ 
ту, порядок планування і організа¬ 
цію перевезення ванта>»'ів, бага¬ 
жу і пошти, прокату легкових 
автомобілів. Розділи 6—8-й вста¬ 
новлюють тарифи і порядок роз¬ 
рахунків за перевезення, регламен¬ 
тують організацію прямого і мі¬ 
шаного сполучення з участю ін. 
видів транспорту, торкаються пи¬ 
тань транспортно-експедиційних 
операцій і послуг. У 9-му роз¬ 
ділі визначено відоовідальність 
автотранспортних підприємств і 
орг-цій, вантажовідправників, ван¬ 
тажоодержувачів і пасажирів, а 
також гоомадян, які користуються 
автомобілями на умовах прокату, 
порядок подання і розгляду претен¬ 
зій і позовів. Розділ 10-й присвя¬ 
чено питанням контролю за ро¬ 
ботою автотранспорту. 

В. С. Анджиевський. 
СТАТУТ ВНУТРІШНЬОГО вод¬ 
ного ТРАНСПОРТУ СРСР — 
загальносоюзний нормативний акт, 
що регулює питання перевезен¬ 
ня вантажів, пасажирів, багажу 
і пошти внзпгр. водними шляхами, 
встановлює осн. умови користу¬ 
вання цими шляхами для судно¬ 
плавства та сплаву, визначає пра¬ 
ва і обов’язки пароплавств, що 
здійснюють перевезення, а також 
підприємств, орг-цій та осіб, які 
користуються внутр. водним транс¬ 
портом. Затверджений постановою 
Ради Міністрів СРСР від 15.X1955 
(з наступними змінами й допов¬ 
неннями, внесеними 1958, 1959, 
1969, 1972, 1974, 1977, 1979). Скла¬ 
дається з 10 розділів, які охоплю¬ 
ють 233 статті. Статут містить та¬ 
кі розділи: 1-й — заг. положення; 
2- й — внутр. водні шляхи, флот; 
3- й — порти, пристані, вантажне і 
комерційне г-во; 4-й і 5-й — плану¬ 
вання і організація перевезення 
пасажирів, вантажів і пошти; 6-й— 
буксирування плотів і суден; 7-й — 
порядок встановлення тарифів і 
зборів; 8-й — перевезення у пря¬ 
мому мішаному і прямому водно¬ 
му сполученнях за участю ін. ви¬ 
дів транспорту; 9-й — відпові¬ 
дальність пароплавств, вантажо¬ 
відправників, вантажоодержува¬ 
чів і пасажирів; 10-й — акти, пре¬ 
тензії і позови. 

В. С. АнОжиевський. 

СТАТУТ ВОЛОДЙМИРА МО- 
Н ом Ах А, Устав Володимира 
Мономаха — закони великого кня¬ 
зя київського Володимира Моно- 
маха, вмішені в розширеній редак¬ 
ції юРуської правди>. Прийняли 
Статут представники вишої феод, 
знаті у с. Берестові поблизу Києва 
після того, як Мономах став вели¬ 
ким князем. Мав 69 статей, що 
містять норми кримінального, ци¬ 
вільного і суд. права. Статут, що 
з’явився після Київського пов¬ 
стання 1113, робив деякі поступки 
міським низам. Так, за Статутом 
визначалися джерела холопства 
(див. Холопи) і дещо обмежува¬ 
лася влада пана над закупом. 
Статут обмежував також лихвар¬ 
ські проценти до 25% річних, за¬ 
бороняв перетворювати на раба нес¬ 
проможного купця-боржника, якщо 
його неспроможність сталася вна¬ 
слідок нещасного випадку, тощо. 
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СТАТУТ ВСЕСОїОЗНОІ лЄнін- 
СЬКОҐ КОМУНІСТЙЧНОЇ 
СПГЛКИ МбЛОДІ — основний 
закон внутр. ЖИТТЯ комсомолу, 
ЯКИЙ визначає завдання, роль і 
місце його в політ, системі суспіль¬ 
ства, взаємовідносини з КПРС, 
обов’язки і права члена ВЛКСМ, 
орг. принципи, норми внутріком¬ 
сомольського життя, методи прак¬ 
тичної діяльності орг-ції. Обов’яз¬ 
ковий для всіх комсомольців і 
комсомольських орг-цій, забезпе¬ 
чує згуртування членів ВЛКСМ 
навколо партії, мобілізує їх на 
виконання програми КПРС, 
об’єднує зусилля всіх членів 
ВЛКСМ. Приймається з’їздом 
ВЛКСМ. Вперше єдиний текст 
Статуту комсомолу було опублі¬ 
ковано З.ХІІ 1918. Статут закрі¬ 
пив ленінські ідейні і орг. основи 
побудови й діяльності комсомолу. 
Дальші зміни в Статут вносили 
з’їзди комсомолу відповідно до 
завдань того чи ін. періоду бу¬ 
дівництва соціалізму, етапу роз¬ 
витку ВЛКСМ. Нині діючий Ста¬ 
тут прийнято 14-м з’їздом ВЛКСМ 
(1962), часткові зміни внесли 15-й 
(1966), 17-й (1974) та 18-й (1978) 
з’їзди. Статут визначає, шо ком¬ 
сомол— < самодіяльна громадська 
організація, яка об’єднує в своїх 
лавах широкі маси передової ра¬ 
дянської молоді». Керівним прин¬ 
ципом організаційної побудови 
ВЛКСМ є демократичний цент¬ 
ралізм. У Статуті говориться, що 
ВЛКСМ працює під керівницт¬ 
вом КПРС, допомагає партії ви¬ 
ховувати молодь у дусі комунізму, 
зміст своєї діяльності вбачає в 
боротьбі за перемогу комунізму. 
Статут визначає гол. завдання 
ВЛКСМ — виховувати юнаків і 
дівчат на ідеях марксизму-ленініз- 
му, на революц., бойових і трудо¬ 
вих традиціях рад. народу, вироб¬ 
ляти у молодого покоління класо¬ 
вий ПІДХІД до всіх явищ сусп. жит 
тя, вірність принципам дружби 
народів та пролет. інтернаціона¬ 
лізму, готувати молодих будів¬ 
ників комунізму. ю. В. Бабко. 
СТАТ!^Т ЗАЛІЗНЙЦЬ СРСР — 
загальносоюзний нормативний акт, 
у якому систематизовано норми, 
що регулюють відносини, які ви¬ 
никають у зв'язку з залізничними 
перевезеннями вантажів, пасажи¬ 
рів, багажу, попгги тощо. Затвер¬ 
джений постановою Ради Мініст¬ 
рів СРСР від 6.IV 1964 з наступ¬ 
ними змінами і доповненнями, 
внесеними 1972, 1974, 1976, 1978, 
1979 і 1980. Складається з 7 
розділів: 1-й — заг. положення; 
2- й — вантажне г-во, обладнання 
для обслуговування пасажирів; 
3- й — планування і організація 
перевезень вантажів; 4-й — заліз¬ 
ничні під’їзні колії; 5-й — пряме 
мішане сполучення з участю ін. 
видів транспорту; 6-й — переве¬ 
зення пасажирів, багажу і пошти; 
7;й — відповідальність залізни¬ 
ці, вантажовідправників, вантажо¬ 
одержувачів і пасажирів; акти, 
претензії, позови. 
СТАТУТ ЗВ’ЯЗКУ СРСР — за¬ 
гальносоюзний нормативний акт, 
у якому систематизовано правові 
норми, що визначають права, обо¬ 
в’язки і відповідальність Міні¬ 
стерства зв’язку СРСР, міністерств 
зв’язку союзних республік, ін. 

міністерств і ВІДОМСТВ, ЯКІ ма¬ 
ють засоби зв’язку, підприємств 
і орг-цій Союз друку, а також гро¬ 
мадян, підприємств і орг-цій, які 
користуються засобами й послуга¬ 
ми зв’язку. Затверджений Радою 
Міністрів СРСР 27.V 1971 з на¬ 
ступними змінами й доповнення¬ 
ми, внесеними 1972, 1974, 1978. 
Складається з 4 розділів, які міс¬ 
тять 111 статей. 1-й розд.— заг. 
положення; 2-й розд.— зв’язок 
заг. користування; 3-й розд.— 
зв’язок внутрівідомчого користу- 
вайня; 4-й розд.— відповідаль¬ 
ність підприємств зв’язку і Союз- 
Друку. а також громадян, підпри¬ 
ємств, орг-цій і установ, які ко¬ 
ристуються засобами і послугами 
зв’язку. 
СТАТУТ КОЛГОСПУ — акт, що 
приймається заг. зборами колгос¬ 
пу на основі Примірного Статуту 
колгоспу і визначає виробничо- 
госп., фінансову та ін. діяльність 
даного колгоспу. Колгосп у своїй 
діяльності керується С. к. і чин¬ 
ним законодавством. С. к. реєст¬ 
рує виконком відповідної район¬ 
ної (міської) Ради нар. депутатів. 
Зареєстрований С. к. зберігається 
у правлінні колгоспу, районному 
с.-г. органі й ВИКОНКОМІ районної 
(міської) Ради. 
СТАТУТ КОМУНІСТЙЧНОЇ 
ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОК}- 
ЗУ — один з основоположних, по¬ 
ряд З Програмою Комуністичної 
партії Радянського Союзу, доку¬ 
ментів партії, який на основі марк¬ 
систсько-ленінських принципів і 
норм парт, життя визначає прин¬ 
ципи парт, керівництва, форми по¬ 
будови й методи діяльності пар¬ 
тії, її органів та організацій, усіх 
комуністів. Приймається з’їздом 
КПРС і є обов’язковим для всіх 
комуністів і парт, орг-цій. Ха¬ 
рактер і зміст Статуту визначають¬ 
ся вимогами Програми КПРС. 
Грунтуючись на положеннях, ви¬ 
сунутих К. Марксом і Ф. Енгель¬ 
сом і закріплених у Статутах Сою¬ 
зу комуністів та Інтернаціоналу 
1-го, В. І. Ленін на основі узагаль¬ 
нення досвіду рос. і міжнар. ро- 
бітн. руху розробив принципи, 
форми і методи діяльності Кому¬ 
ністичної партії. Вони були закріп¬ 
лені в підготовленому ним і прий¬ 
нятому на П з’їзді РСДРП (1903) 
першому Статуті партії. Зберігаю¬ 
чи непорушність осн. принципів, 
які відображають закономірності 
розвитку й діяльності пролет. пар¬ 
тії, з’їзди і конференції КПРС вно¬ 
сять до Статуту зміни, спрямовані 
на вдосконалення партійно-полі¬ 
тичної роботи відповідно до но¬ 
вої обстановки. В дожовтневий пе¬ 
ріод Статут приймався на П (1903), 
ПІ (1905), IV (1906), V (1907) 
і VI (1917) з’їздах РСДРП. VI 
(Празька) Всеросійська парт, кон¬ 
ференція (1912) внесла до нього 
зміни. Після перемоги Великого 
Жовтня Статут приймали VIП 
(1919) і XII (1922) Всеросійські 
партійні конференції, XIV (1925), 
XVII (1934), XVIII (1939), XIX 
^952) і XXII (1961) з’їзди партії. 
XV (1927), XX (1956), ХХІП (1966) 
і XXIV (1971) з’їзди внесли до 
нього зміни. 1-й Статут мав 13 па¬ 
раграфів. Нині діючий склада¬ 
ється з 10 розділів з 72 парагра¬ 
фами. В Статзггі дано визначення 

партії та її осн- завдань, викладе¬ 
но принципи і не рми членства в 
партії, порядок прийому до КПРС, 
обов’язки і права комуністів. Зо¬ 
крема, в § 1 Статуті^ відповідно 
до положень В. І. Леніна, відстоя¬ 
них ним у боротьбі з меншовика¬ 
ми та іншими опортуністами, го¬ 
вориться, що членом КПРС може 
бути кожний громадянин СРСР, 
який визнає Програму і Статут, 
бере активну участь у будівництві 
комунізму, працює в одній з парт, 
орг-цій, виконує рішення партії, 
сплачує членські внески. Керів¬ 
ним принципом побудови й діяль¬ 
ності партії є демократичний 
централізм. Статут визначає нор¬ 
ми, додержання яких забезпечує 
ідейну та орг. єдність партії, 
всебічний розвиток демократії 
внутріпартійної та зміцнення дис¬ 
ципліни, піднесення активності 
комуністів, критики і самокрити¬ 
ки, здійснення колективності ке¬ 
рівництва. Статут підкреслює, що 
партія є єдиною, інтернаціоналіст¬ 
ською орг-цією, закріплює її побу¬ 
дову за виробничо-тер. ознакою. 
У відповідних розділах Статуту 
визначено структуру і функції 
найвищих органів партії, її місц. 
та первинних партійних організа¬ 
цій. Верховним органом партії є 
з’їзд КПРС, який заслуховує і 
затверджує звіти ЦК КПРС і 
Центр, ревізійної комісії, обирає 
їх, переглядає, змінює і затвер¬ 
джує Програму і Статут партії, 
визначає її лінію в питаннях внутр. 
і зовн. політики, розглядає і роз¬ 
в’язує найважливіші питання ко¬ 
муністичного будівництва. В пе¬ 
ріод між з’їздами всією діяльніс¬ 
тю партії керує Центральний Ко¬ 
мітет Комуністичної партії Ра¬ 
дянського Союзу. ЦК КПРС оби¬ 
рає: для керівництва роботою пар¬ 
тії між Пленумами ЦК — Полі¬ 
тичне Бюро ЦК КПРС; для ке¬ 
рівництва поточною роботою, гол. 
чин. по добору кадрів і організації 
перевірки виконання, — Секрета¬ 
ріат. ЦК обирає Ген. секретаря. 
Для обговорення назрілих питань 
можуть скликатися всесоюзні парт- 
конференції. У спец, розділах Ста¬ 
туту визначено принципи парт, 
керівництва комсомолом, положен¬ 
ня про парт, орг-ції в Рад. Армії, 
про парт, групи в позапарт. орг- 
ціях, про кошти партії. С. КПРС є 
її могутнім ідейним і орг. знаряд¬ 
дям у боротьбі за побудову кому¬ 
нізму. Неухильне дотримання Ста¬ 
туту є запорукою успішної політ, 
та орг. роботи партії в масах. С. 
КПРС, практична реалізація його 
вимог мають велике міжнар. зна¬ 
чення. Втілені в ньому марксист¬ 
сько-ленінські принципи побудо¬ 
ви пролетарської партії, багатю¬ 
щий досвід революційно-перетво- 
рюючої діяльності КПРС є для ко¬ 
муністичних і робітн. партій всіх 
країн невичерпною скарбницею 
принципів, норм, форм і методів 
партійно-політ. роботи. 

Літ.: Маркс К., Енгельс Ф. Про ос¬ 
новні принципи партійного будівниц¬ 
тва. К., 1974; В. И. Ленин, КПСС о 
нормах партийной жизни и принципах 
партийного руководства. М., 1979; 
В. И. Ленин, КПСС об Уставе партии. 
М., 1981; КПРС в резолюціях і рі¬ 
шеннях з’їздів, конференцій і плену¬ 
мів ЦК, т. 1—11. К., 1978-82; Ста¬ 
тут Комуністичної партії Радянсько- 
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го Союзу. К., 1977; Пгфтийное стро¬ 
йте льство. М., 1981; Ооичкин О. Г. 
История Устава КПСС, в. 1—3. М., 
1969—73; Турищев Ю. Г. История 
Устава КПСС. М.. 1971. 

В, Ф. Шевченко. 

4СТАТУТ ЛЬВГВСЬКИХ ВІР¬ 
МЕН» — пам^ятка феод, права 
емігрантів-вірмен, що жили у 
Львові, Луцьку, Снятині, Стані¬ 
славі, Тернополі та ін. зх.-укр. 
містах, загарбаних шляхет. Поль¬ 
щею. Укладений на основі Гоїиа 
Мхітара судебника. чС. л. в.» 
прийнято пьотркувським вальним 
сеймом 5.III 1519 і затверджено 
польс. королем Сигізмундом І. Ста¬ 
тут захищав інтереси верхівки 
вірм. купців і ремісників, у 2-й 
пол. 16 ст. до чС. л. в.» було додано 
складений у Львові чПорядок судів 
і справ вірменського права>, що 
регулював питання суд. розгляду. 

СТАТ^^Т ООН — багатосторонній 
міжнар. договір про заснування 
Організації Об'єднаних Націй. У 
ньому визначено цілі, принципи 
й структуру Організації, зокрема 
склад, функції та повноваження 
її гол. органів, регламентовано 
питання членства в ООН, порядок 
її функціонування тощо. С. ООН 
складається з преамбули і 111 ста¬ 
тей, об’єднаних у 19 розділів, в 
одному з яких (розділ 13-й) перед¬ 
бачено порядок внесення поправок 
і змін до Статуту, його перегляду. 
Невід’ємною складовою частиною 
С. ООН є Статут Міжнародного 
Суду ООН. Для вироблення С. 
ООН важливе значення мали 
Моск. конференція міністрів за¬ 
кордонних справ СРСР, СІЛА і 
Великобританії (1943) і Тегерансь¬ 
ка конференція 1943. Осн. поло¬ 
ження проекту С. ООН розробле¬ 
но на конференції в Думбартон- 
Оксі (1944) та Кримській конфе¬ 
ренції 1945. Остаточний текст по¬ 
годжено і підписано на Конферен¬ 
ції Об’єднаних Націй у Сан-Фран- 
ціско (1945), учасниками якої 
були, зокрема, БРСР і УРСР. Ста¬ 
тут після ратифікації більшістю 
держав, що його підписали (вклю¬ 
чаючи постійних членів Ради Без¬ 
пеки ООН), набрав чинності 24.X 
1945. Цей день вважається датою 
заснування ООН і щорічно від¬ 
значається як День Об’єднаних 
Націй. УРСР ратифікувала Ста¬ 
тут ООН 22.УІІ 1945. СРСР нале¬ 
жить вирішальна роль у тому, 
що в С. ООН закріплено принципи 
і норми, які заклали надійну ос¬ 
нову для успішного функціонуван¬ 
ня ООН як механізму співробіт¬ 
ництва д-в в інтересах миру і со¬ 
ціального прогресу, розв’язанні 
проблем роззброєння, ін. акту¬ 
альних міжнар. проблем. С. ООН 
є одним з найважливіших міжна¬ 
родно-правових документів су¬ 
часності, в якому закріплено осн. 
принципи міжнародного права. Ви¬ 
ходячи з цього і підкреслюючи, що 
неухильне дотримання С. ООН є 
запорукою успішної діяльності 
ООН, здійснення її цілей та зав¬ 
дань, підвишення авторитету Ор¬ 
ганізації, Радянський Союз та ін. 
країни соціалістичної співдруж¬ 
ності послідовно і наполегливо 
виступають проти перегляду Стату¬ 
ту ООН. Усі прийняті 19бЗ, 1965, 
1971 поправки до окремих його 
статей пов’язані з розширенням 

складу Ради Безпеки та Економіч¬ 
ної і Соціальної Ради ООН. 

Н. М. Ульянова. 
СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА — 
документ (юридичний акт), в яко¬ 
му подано сукупність прав і 
обов’язків підприємств, об’єднань у 
певній сфері госп. діяльності; ре^- 
лює їхню діяльність і взаємовід¬ 
носини з ін. нар.-госп. ланками, ор¬ 
ганізаціями та іромадонами. С. п. 
затверджує відповідний орган 
держ. управління, який прийняв 
рішення про створення підприємст¬ 
ва (об’єднання) і якому воно без¬ 
посередньо підпорядковане. Від¬ 
повідно до п. 7 Положення про 
соціалістичне державне виробниче 
підприємство (1965) у С. п. зазна¬ 
чаються назви підприємства і ви- 
шестоящого органу управління, 
предмет і мета виробничо-госпо¬ 
дарської діяльності з переліком 
основної продукції, для випуску 
якої його створено, юридичні 
права і відповідальність підпри¬ 
ємства. Якщо у складі підпри¬ 
ємства є кілька виробничих оди¬ 
ниць, у статуті має бути поданий 
їхній перелік. Кожному підпри¬ 
ємству встановлюють статутний 
фонд у вигляді матеріальних і 
фінанс. засобів, що безплатно 
виділяє йому в плановому порядку 
д-ва в постійне розпорядження й 
управління. Всією діяльністю під¬ 
приємства, згідно з статутом, на 
основі єдиноначальності безпо¬ 
середньо керує директор, який 
здійснює права й виконує обов’яз¬ 
ки, що випливають з покладених 
на підприємство (об’єднання) зав¬ 
дань, відповідає за виконання 
плану, додержання фінанс., до¬ 
говірної й трудової дисципліни 
та за якість випущеної продук¬ 
ції. Див. також Соціалістичне 
державне виробниче підприєм¬ 
ство. в. О. Сизоненко. 
СТАТ>^Т ПРОФЕСГИНИХ СПІ- 
Лбк СРСР — осн. закон внутріш¬ 
нього життя професійних спілок 
СРСР, який визначає орг. побудо¬ 
ву їх, компетенцію їхніх органів, 
права та обов’язки членів проф¬ 
спілок. Ці заг. правила, єдині нор¬ 
ми спілкового життя, розроблені 
на основі марксистсько-ленінської 
теорії, втілюють у собі багаторіч¬ 
ний досвід профспілок. Перший 
статут було прийнято 1-м Всерос. 
з’їздом профспілок (січень 1919). 
У зв’язку з прийняттям першої 
Конституції СРСР 1924 6-й з’їзд 
профспілок прийняв нові важли¬ 
ві статутні положення. Зокрема, 
було вирішено створити республі¬ 
канські ради профспілок (див. 
Українська Республіканська Рада 
Професійних Спілок). 10-й з’їзд 
профспілок (1949) затвердив єди¬ 
ний статут профспілок СРСР, у 
якому узагальнювався багаторіч¬ 
ний досвід всебічної діяльності 
профспілок у період будівництва 
соціалізму. Зміни й доповнення до 
статуту було внесено на з’їздах 
профспілок СРСР 1954 і 1959. 
Чинний статут затвердив 13-й 
з’їзд профспілок СРСР 1963. 
Часткові зміни до нього внесено 
на 14-му (1968), 15-му (1972), 
16-му (1977) і 17-му (1982) з’їз¬ 
дах профспілок. Статут визначає 
профспілки як масову ^омад- 
ську непартійну оі)ганізацію, що 
об’єднує на добровільних засадах 

трудящих усіх професій, незалеж¬ 
но від раси, національності, статі 
та реліг. переконань. Центр, зав¬ 
данням профспілок, за статутом, 
є мобілізація мас на виконання гол. 
екон. завдання — створення мате¬ 
ріально-технічної бази комунізму, 
боротьба за дальше зміцнення екон. 
і оборонної могутності СРСР, по¬ 
стійне зростання матеріального 
добробуту і культур, рівня трудя¬ 
щих. у статуті містяться положен¬ 
ня про профспілкове членство, 
обов’язки і права членів профспіл¬ 
ки, про орг. будову профспілок, 
профспілкові органи й орг-ції, 
участь профспілок у держ. і госп. 
будівництві тощо. Ф. є. Нищий. 
СТАТ9Т)4 ВІИСЬКбВІ — офіцій¬ 
ні нормативно-правові документи, 
що регламентують поведінку і 
діяльність військовослужбовців, 
життя, побут, виконання служби 
в збройних силах (ЗС), підготовку 
особового складу підрозділів, час¬ 
тин і з’єднань і визначають осно¬ 
ви їхніх бойових дій. Радянські 
С. в. поділяються на бойові і 
загальновійськові. Бойові (польо¬ 
ві) статути визначають основи 
бойових дій з’єднань, частин і 
підрозділів певного виду ЗС. За- 
гальновійськ. статути регламенту¬ 
ють уклад життя і діяльність осо¬ 
бового складу Збройних Сил 
СРСР, визначають взаємовідноси¬ 
ни між військовослужбовцями, 
їхні загальні та службові обов’яз¬ 
ки і права, порядок несення внутр., 
гарнізонної та караульної служб. 
До них належать; Статут внутріш¬ 
ньої служби. Статут гарнізонної 
і караульної служб. Дисциплі¬ 
нарний статут. Стройовий статзгг. 
Статути ЗС СРСР побудовано на 
основі марксистсько-ленінської 
теорії про війну та армію. Поло¬ 
ження С. в. мають силу закону та 
обов’язкові для виконання кож¬ 
ним військовослужбовцем. Перші 
С. в. Рад. Армії з’явилися 1918. 
Видання: Устав внутренней служби 
Вооруженньїх Сил СССР. М., 1979; 
Устав гарнизонной и караульной служб 
Вооруженньїх Сил СССР. М., 1980; 
Корабельний устав Воєнно-Мореного 
Флота СССР. М.. 1978. 

. М. М. Кир’ян. 
СТАТУТИ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 
— нормативні акти, які регулюють 
порядок дисциплінарної відпові¬ 
дальності працівників окремих га¬ 
лузей нар. г-ва. С. про д. перед¬ 
бачено ст. 54 Основ законодавства 
Союзу РСР і союзних республік 
про працю. Затверджують С. про д. 
Рада Міністрів СРСР (напр.. 
Статут внутрішнього водного 
транспорту СРСР) або Ради Мі¬ 
ністрів союзних республік (напр.. 
Статут автомобільного транс¬ 
порту УРСР). С. про д. діють на 
залізничному, мор. і річковому 
транспорті, у цивільній авіації 
і авіації ДТСААФ, флоті рибної 
пром-сті, в установах (на підпри¬ 
ємствах) зв’язку, на роботах, що 
проводяться в особливо небезпеч¬ 
них умовах. Дію окремих С. про д. 
(напр., мор. і річкового транс¬ 
порту) поширено на працівників 
деяких споріднених галузей нар. 
г-ва — на плавсклад мор. і річко¬ 
вих с^^ден різних м-в і відомств. 
Більшість С. про д. поширюється 
не на всіх працівників даної галу¬ 
зі, а лшпе ва тих, які виконують 
осн., профілюючі роботи. Так, 
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С. про д. Працівників залізнич¬ 
ного транспорту поширюється на 
працівників залізниць, з-дів по 
ремонту рухомого складу, станцій 
зв’язку і центр, апарату М-ва 
шляхів. На ін. працівників поши¬ 
рюються заг. Правила внутр. тру¬ 
дового розпорядку. С. про д. вста¬ 
новлюють порядок прийняття на 
роботу і звільнення з роботи пра¬ 
цівників, на яких поширюється 
дія Статуту, їхні права й обов’яз¬ 
ки, заходи заохочення за сумлінну 
працю та заходи дисциплінарного 
впливу за порушення дисципліни 
трудової, умови і порядок при¬ 
тягнення до відповідальності дис¬ 
циплінарної та порядок і строки 
оскарження дисциплінарних стяг¬ 
нень, визначають коло осіб, які 
мають право накладати стягнення, 
встановлюють обсяг дисциплінар¬ 
них прав кожного керівника. 

Є. О. Монастирський. 
СТАТУТНИЙ капітал — сума 
капіталу акціонерних товариств 
та ін. капіталістичних підприємств 
і об’єднань, передбачена стату¬ 
том або угодою про їхнє заснуван¬ 
ня. Осн. формою С. к. є акціонер¬ 
ний капітал. Створюється за раху¬ 
нок виручки від продажу акцій, 
держ. коштів, а інколи і вкладень 
приватних капіталів. Разом з ре¬ 
зервним капіталом С. к. стано¬ 
вить власні копгги підприємств. 
Додержання певного співвідношен¬ 
ня між С. к. і заг. обсягом госп. 
діяльності підприємств вважаєть¬ 
ся ознакою фінанс. сталості. В умо¬ 
вах загальної кризи капіталізму, 
зростаючої інфляції це співвідно¬ 
шення постійно знижується. у 
зв’язку з цим підприємства і бан¬ 
ки змушені постійно підвищувати 
розмір С. к., розміщуючи акції 
і облігації, що випускаються. 
СТАТУТНИЙ ФОНД — в СРСР 
засоби, закріплені державою за 
підприємствами, об’єднаннями та 
організаціями для постійного ко¬ 
ристування й розпорядження ни¬ 
ми. С. ф. є гол. джерелом власних 
коштів підприємств і орг-цій; його 
призначено для формування осн. 
і оборотних засобів. Величина 
С. ф. в процесі роботи підприємст¬ 
ва, об’єднання або орг-ції зміню¬ 
ється. С. ф. може збільшуватися 
в результаті безповоротного одер¬ 
жання осн. і оборотних засобів за 
розпорядженням вищестоящих ор¬ 
ганів, введення в дію нових осн. 
засобів, держ. фінансування або 
зменшуватися внаслідок безпово¬ 
ротного вилучення осн. і оборотних 
засобів за розпорядженням вище¬ 
стоящих органів, ліквідації осн. 
засобів, зношування, уцінки, по¬ 
запланових збитків тошо. Ці зміни 
відображають у спец, бухгалтерсь¬ 
ких рахунках і в річних звітах 
підприємства, вони підлягають 
обов’язковій перевірці фінанс. ор¬ 
ганами для здійснення контролю 
за збереженням копггів, що їх 
виділила держава. 
СТАТУЯ (лат. зіаіпа, від зіаіпо — 
ставлю) — твір круглої скульпту¬ 
ри, що зображує людину або твари¬ 
ну. Має тривимірний об’єм і, як 
правило, встановлюється на поста¬ 
менті. Невеликі С., якими прикра¬ 
шають інтер’єр, наз. статуетками. 
СТАТЬ — сукупність ознак, які 
забезпечують статеве розмножен¬ 
ня і ВІДрІЗН5ПОТЬ жіночі і чоловічі 

особини. Ознаки С. у тварин вияв¬ 
ляються в морфологічних, фізіол., 
біохім. особливостях організмів, 
в складних актах поведінки тва¬ 
рин тощо. Розрізняють первинні і 
вторинні ознаки С. Первинні ста¬ 
теві ознаки (статеві залози, ста¬ 
теві провідні шляхи та ін.) за¬ 
безпечують утворення гамет і зап¬ 
ліднення. Вторинні статеві озна¬ 
ки (відмінності в розмірах і бу¬ 
дові тіла, структура і забарвлен¬ 
ня головних уборів, шерстного і 
пір’яного покривів тощо) відігра¬ 
ють певну роль в біології статево¬ 
го розмноження. Чоловічі статеві 
залози {сім'яники) продукують 
сперматозоїди, жіночі {яєчники) — 
яйцеклітини. При злитті сперма¬ 
тозоїда і яйцеклітини утворюєть¬ 
ся зигота, що розвивається в но¬ 
вий організм. Статеві залози син¬ 
тезують статеві гормони, що ві¬ 
діграють важливу роль у процесі 
розвитку організму, формуванні 
вторинних статевих ознак і регу¬ 
ляції фізіол. процесів. У розділь¬ 
ностатевих організмів жіночі і 
чоловічі гамети утворюються від¬ 
повідно у самок і самців (хордові 
тварини), у гермафродитних (див. 
Гермафродитизм) жіночі і чоло¬ 
вічі залози розвинені у одного й 
того самого організму. У вищих 
рослин розрізняють явища диклі- 
нії, моноклінії і полігамії. При 
диклінії одностатеві квітки (тіль¬ 
ки жіночі або тільки чоловічі) міс¬ 
тяться на тій самій {однодомні 
рослини) або на різних {дводомні 
рослини) рослинах. У випадку 
моноклінії квітки двостатеві. При 
полігамії та сама рослина має 
1 одностатеві, і двостатеві квітки. 
Розвиток статі контролюється ге¬ 
нами статевих хромосом. У сам¬ 
ки ссавців в диплоїдних ядрах 
містяться дві статеві хромосоми 
(Х-хромосоми), у самця — X-хро¬ 
мосома і У-хромосома. У самки 
утворюється лише один тип гамет 
з Х-хромосомою, а у самця — два 
типи з X- і У-хромосомами. При 
заплідненні в результаті сполу¬ 
чення чоловічих і жіночих гамет 
виникає однакова кількість XX і 
ХУ зигот. Внаслідок цього в при¬ 
роді підтоимується рівна кіль¬ 
кість осетин жіночої і чоловічої 
статі. Б. Г. Новиков. 
СТАФАЖ (нім. ЗіаПа^е) — сю¬ 
жетно незначні чи дрібномасштабні 
зображення людей або тварин у 
живописних і графічних творах, 
переважно пейзажного жанру. Був 
особливо поширений у творах 
художників 16—17 ст. 
стАФілГнрві, коротконадкри- 
лі, стафілініди (ЗіарЬуІіпісІае) — 
родина жуків. Тіло (довж. 0,5— 
40 мм) вузьке, довгасте, здебіль¬ 
шого сплющене; надкрила корот¬ 
кі; черевце відкрите, дуже рухли¬ 
ве. Живуть у грунті, підстилці, 
гниючих рештках рослинного і 
тваринного походження, мурашни¬ 
ках, гніздах ссавців і птахів тощо. 
Жуки і личинки більшості видів 
хижаки, живляться дрібними без¬ 
хребетними, окремі — рослиноїдні. 
Відомо понад ЗО тис. видів, поши¬ 
рених в усіх зоогеографічних об¬ 
ластях суходолу, в СРСР — понад 
2 тис. видів, з них в УРСР — по¬ 
над 1 тис., серед них найбільший 
вид стафілін волохатий 
(Етиз Ьігіпз), довж. тіла до ЗО мм. 

рідкісний, потребує охорони. Хи¬ 
жі С. мають велике значення як 
природні регулятори чисельності 
комах — шкідників с.-г. рослин, 
напр. алеохара двосму- 
г а (АІеосЬага Ьіііпеаіа) — ентомо¬ 
фаг капустяної, цибулевої та ін. 
мух, види роду Оіідоіа — вузько- 
спеціалізовані хижаки галових 
кліщів. Рослиноїдні С.— друго¬ 
рядні шкідники с.-г. культур. 
Викопні С. відомі починаючи з 
юрського періоду. 

^ А. А. Петренко. 
СТАФІЛОКбК (ЗіарЬуІососспз)— 
рід бактерій з родини мікроко¬ 
ків (за міжнародною класифікаці¬ 
єю, 1974). Вперше докладно вив¬ 
чив С. німецький вчений Ф. Ро- 
зенбах (1884). Клітини С. сферич¬ 
ні, діаметром 0,5—1,5 мкм, грам- 
позитивні (див. Грама метод), 
нерухомі, спор не утворюють. Роз¬ 
множуються шляхом поділу в 
різних площинах, утворюючи скуп¬ 
чення, що нагадують гроно вино¬ 
граду (звідси й назва, від грец. 
охасриХл — виноградне гроно та 
коки). С.— гетеротрофи, фа¬ 
культативні анаероби, оптимальна 
т-ра росту — 37® С. На твердих 
поживних середовищах утворюють 
опуклі, гладенькі, блискучі, до¬ 
сить великі колонії (див. Колонії 
мікроорганізмів) білого, жовтого 
або оранжевого кольору (за наяв¬ 
ністю каротиноїдів). С. трапля¬ 
ються гол. чин. на шкірі та слизо¬ 
вих оболонках теплокровних тва¬ 
рин і людини. Багато штамів С. 
можуть спричинювати запалення 
(нагноєння ран, абсцеси, ангіни, 
сепсис тощо), харчові інтоксика¬ 
ції (див. Харчові токсикоінфек- 
ції та інтоксикації). Патогенні 
С. (див. Патогенність) виробля¬ 
ють понад 25 токсинів та фер¬ 
ментів патогенності. С. властива 
порівняльно висока стійкість до 
діяння фіз. та хім. чинників та 
ряду антибіотиків. 

А. П. Дем’яненко. 

СТАФФ (ЗіаП) Леопольд (14.ХІ 
1878, Львів — 31.V 1957, Скар- 
жисько-Каменна, тепер Келець- 
кого воєводства ПНР) — польс. 
поет і перекладач. Закінчив Львів, 
ун-т (1901). Належав до <Моло- 
дої Польщі>. Збірки 4Сни про 
могутність> (1901), «День душі> 
(1903), «В тіні меча» (1911) позна¬ 
чені впливом поглядів «молодо- 
поляків», орієнтацією на класи¬ 
цистичні традиції, на культуру 
античності й епохи Відродження. 
В 1914—18 жив у Харкові. В збір¬ 
ках «Райдуга сліз і крові» (1918), 
«Польові стежки» (1919) звернув¬ 
ся до суспільно-політ. тематики. 
В 1934—39 був віце-президентом 
Польс. академії л-ри. У збірках 
«Мертва погода» (1946), «Лоза» 
(1954), «Дев’ять муз» (вид. 1958) 
відобразив жахи 2-ї світової війни, 
оспівував соціалістичне будівни¬ 
цтво в ПНР. Перекладав твори 
Мікеланджело, Й. В. Гете, Р. Рол- 
лана та ін. Укр. мовою твори С. 
перекладали М. Жук, М. Риль¬ 
ський, М. Рудницький. 
Те.: Укр. перекл.— [Вірші]. В 
кн.: Антологія польської поезії, т. 2. 
К., 1979; Рос. перекл.— Избран* 
наялирика. М., 1971: Стихи. М., 1973. 
Літ.: Булаховська Ю. Л. Творчість 
Леопольда Стаффа і стильові пошу¬ 
ки польської поезії першої половини 
XX ст. К.. 1970 С. В. Далавурак. 

СТАФФ 

Стафілінові. Стафілів 
волохатий. 
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СТАФФОРД 

СТАФФОРД (Зіаііогсі) Томас (н. 
17.їх 1930, Уетерфорд, шт. Окла- 
хома) — астронавт СІЛА, бригад¬ 
ний генерал ВПС. Закінчив (1952) 
Військ.-мор. академію СІЛА і шко¬ 
лу льотчиків-випробувачів (1959). 
З 1962 — у групі астронавтів. Ра¬ 
зом з У. Шірра здійснив політ 
у космос (15—16.XII 1965) на кос¬ 
мічному кораблі «Джемін»-6>, з 
Ю. Сернаном — на космічному ко¬ 
раблі чДжеміні-9» (1966). Разом 
з Дж. Янгом і Ю. Сернаном 18— 
26.V 1969 здійснив обліт Міся¬ 
ця на космічному кораблі чАпол- 
лон-10». Кабіна з Стаффордом і 
Ю. Сернаном, що відокремилась 
від космічного корабля, вийшла 21 
травня на орбіту штучного супут¬ 
ника Місяця і перебувала на від¬ 
далі 15 км від поверхні Місяця. 
Після стикування місячної кабі¬ 
ни з космічним кораблем екіпаж 
повернувся на Землю. 15—25.VII 
1975 разом з Д. Слейтоном і В. 
Брандом здійснив політ у космос 
за програмою ЕПЛС на кораблі 
чАполлон>. 
СТАХАНОВ Олексій Григорович 
[8 (21).XII 1905, с. Лугова, тепер 
Хотинецького р-ну Орлов. обл.— 
5.ХІ 1977, м. Торез Донец. обл.] 
— ініціатор масового руху трудя¬ 
щих країни за високопродуктивну 
працю в період другої п’ятирічки 
(див. Стахановський рух), Герой 
Соціалістичної Праці (1970). Член 
КПРС з 1936. З 1927 — працював 
на шахті чЦентральна-Ірміне» в 
м. Кадіївці (тепер м. Стаханов; 
шахта їм. XXII з’їзду КПРС у 
межах м. Теплогорська Вороши- 
ловградської обл.) гальмівником, 
коногоном, кріпильником, з 1933— 
вибійником. 31.VIII 1935 встано¬ 
вив рекорд видобутку вугілля 
відбійним молотком. За зміну (5 
год. 45 хв.) нарубав 102 т вугілля, 
виконавши 14,5 норми. 18.IX 1935 
С. перевищив досягнуту продук¬ 
тивність, видобувши 227 т вугілля. 
В 1937—41 навчався в Промакаде- 
мії в Москві; 1941—42 працював 
нач. шахти в м. Караганді, 1942— 
57 — в М-ві вуг. пром-сті СРСР. 
В 1957—74 — заст. керуючого тре¬ 
стом чЧистяковантрацит», поміч¬ 
ник гол. інженера шахтоуправлін¬ 
ня № 2—43 (тепер чТорезьке») в 
м. Торезі Донец. обл. З 1974 — 
на пенсії. Автор книг чРозповідь 
про моє життя» (М., 1938), чВідро¬ 
димо рідний Донбас» (М., 1944), 
чЖиття шахтарське» (К., 1975). 
Депутат Верховної Ради СРСР 
1-го скликання. Нагороджений 
2 орденами Леніна, орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. о. Г. Кандала. 
СТАХАНОВ ідо 1978 — Кадіїв¬ 
ка) — місто оол. підпорядкування 
Ворошиловградської обл. УРСР, 
на р. Комишувасі (бас. Сіверського 
Дінця). Залізнична ст. Кадіївка. 
109 тис. ж. (1982). Виник у серед. 
19 ст. як робітниче с-ще Шубин- 
ка під час будівництва кам.-вуг. 
шахт. З 1898 мало назву Кадіївка. 
В 1900 тут виникла с.-д. група. 
Бойова дружина Кадіївки брала 
участь у Горлівському збройному 
повстанні 1906. Рад. владу вста¬ 
новлено в листопаді 1917. З 1932 — 
місто. В Кадіївці почався стаха¬ 
новський рух. В 1978 Кадіївку 
перейменовано на честь О. Г. 
Стаханова. У місті — видобуван¬ 

ня кам. вугілля (4 шахти, центр, 
збагачувальна ф-ка), маш.-буд., 
вагонобуд., рудорем., коксохім., 
гумотех. виробів, тех. вуглецю, 
феросплавний з-ди, підприємства 
побутового обслуговування, фі¬ 
ліал Комунарського гірничомета- 
лург. ін-ту, вечірній маш.-буд. і 
гірничий технікуми, мед., пед. та 
7 профес.-тех. уч-щ, 24 заг.-осв. 
школи; 17 лік.-профілактичних 
закладів, дит. санаторій. Палац 
культури, 10 клубів, 2 кінотеатри, 
75 б-к; музеї: історико-художній 
та історії шахти ім. Ілліча. На ст. 
Алмазній (тепер м. Алмазне, підпо¬ 
рядковане Стахановській міськра¬ 
ді) народився двічі Герой Рад. 
Союзу І. X. Михайличенко. 
СТАХАноВСЬКИЙ рух — ма- 
совий рух трудящих СРСР — но¬ 
ваторів соціалістичного виробниц¬ 
тва за підвищення продуктивності 
праці на базі освоєння нової тех¬ 
ніки; одна з форм соціалістично¬ 
го змагання, що виникла в роки 
другої п’ятирічки (1933—37). В 
С. р. проявилися комуністичне 
ставлення до праці, продовження 
традицій перших комуністичних 
суботників і ударників (див. 
Ударництво). Початок С. р. по¬ 
клали робітники України. чСтаха- 
новським» рух названий за ім’ям 
його зачинателя — О. Г. Стаха¬ 
нова. Послідовниками його були в 
автомоб. пром-сті О. X. Бусигін, 
у взуттєвій — М. С. Сметанін, у 
текстильній — Є. В. та М. І. Вино¬ 
градова, на залізничному транспор¬ 
ті — П. Ф. Кривонос, у с. г.— 
П. М. Ангеліна, М. С. Демченко 
та ін. С. р. сприяв значному під¬ 
вищенню продз^ктивності праці — 
за другу п’ятирічку вона зросла на 
82%. Комуністична партія спря¬ 
мувала С. р. по шляху переходу 
від окремих рекордів до колек¬ 
тивної високопродуктивної праці. 
Створювались стахановські брига¬ 
ди, дільниці, цехи, проводились 
стахановські зміни, декади, мі¬ 
сячники. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 використовувались 
такі стахановські методи, як бага¬ 
товерстатне обслуговування, су¬ 
міщення професій, швидкісна тех¬ 
нологія вироби, й буд-ва. Стаха- 
новцям належить ініціатива руху 
<двохсотенників» (дві норми й 
більше за зміну), «тисячників> 
(1000% норми), створення -«фрон¬ 
тових бригад». Досвід С. р. зберіг 
своє значення і в післявоєнний 
період. На етапі розвинутого со¬ 
ціалізму соціалістичне змагання 
піднялось на вищий ступінь, ви¬ 
никли нові форми високопродук¬ 
тивної праці, зокрема рух за кому¬ 
ністичне ставлення до праці. 

С. Д. Годун 
СТАХІБОТРІОТОКСИ КбЗ — ін¬ 
токсикаційна хвороба тварин, що 
виникає при поїданні кормів, ура¬ 
жених отруйним плісеневим гри¬ 
бом ЗіасЬуЬоІгуз акегпапз (див. 
Мікотоксикози). До токсину гри¬ 
ба чутлива і людина. Токсичні ре¬ 
човини впливають на центр, нер¬ 
вову систему і стінки кровоносних 
судин. Порушуються кровообіг, мі¬ 
неральний обмін, виникає роз¬ 
пад тканини в кишечнику та ін. 
зміни. Для С. характерні швидке 
поширення і масовість ураження. 
Хвороба проявляється підвищен¬ 
ням т-ри тіла тварини, втратою 

апетиту, утворенням тріщин і ви¬ 
разок на губах, набряками, змі¬ 
ною складу крові. Хворі тварини 
здебільшого гинуть. Заходи 
боротьби. Лікування резуль¬ 
тативне лише на початку захворю¬ 
вання (дезинфікуючі, адсорбуючі 
засоби, антибіотики та ін.). Про¬ 
філактика — дотримання правил 
збирання і зберігання грубих кор¬ 
мів; забороняється використовува¬ 
ти на підстилку уражені грибом 
солому, сіно та ін. 

Ю. Я. Полу лях, 
«СТАЦірнАР» — міжнародний 
реєстраційний індекс серії рад. 
супутників зв’язку <Радуга>. 
стаціонарний стан (від 
лат. зіаііопагіиз — нерухомий) у 
фізиці — стан фізичної систе¬ 
ми, при якому значення деяких 
істотних для її характеристики 
параметрів стану не змінюються 
з часом. Напр., коливальна систе¬ 
ма перебуває в С. с., якщо амплі¬ 
туда і частота коливань зали¬ 
шаються сталими. С. с. квантово- 
механічної системи характеризу¬ 
ється певним значенням її енергіі\ 
відкритої термодинамічної сис¬ 
теми — постійною швидкістю хі¬ 
мічних реакцій і перенесення реа¬ 
гуючих речовин і енергії (див. 
Переносу явии^). Якщо значення 
цих параметрів досить повільно 
змінюються з часом, стан системи 
наз. квазістаціонарним. 
стаціонарні ТбЧКИ (або 
криві) — точки (криві), в яких 
диференціал функції (варіація 
функціоналу) дорівнює нулеві. 
Для функції г/ = (л:) дотична 
до її графіка в С. т. паралельна 
осі ОХ; площина, дотична до по¬ 
верхні 2 — / (х, у) в С. т., пара¬ 
лельна площині ХОУ. 
стАція (польс. зіасіа, від лат. 
зіаііо — стояння, місце, місцепере¬ 
бування) — 1) Натуральна повин¬ 
ність у 14 — 1-й пол. 16 ст. у Поль¬ 
щі, Литві та на загарбаних ними 
укр., білорус, і рос. землях. С. стя¬ 
гували з феодально залежних се¬ 
лян борошном, м’ясом та ін. про¬ 
дуктами на утримання королів¬ 
ського і великокнязівського двору 
та держ. урядовців. 2) Натуральна 
повинність у 2-й пол. 16 — 1-й 
пол. 17 ст., яку стягували з держ. 
селян і міщан у Польщі, Литві та 
на загарбаних ними укр. і білорус, 
землях для утримання королів¬ 
ських військ. У 2-й пол. 17 ст. С. 
було замінено грошовим подат¬ 
ком — гіберною, яка існувала до 
1795. 
стАція (від лат. зіаііо — стояння, 
місце, місцеперебування) в еко¬ 
логії — 1) Частина території 
або акваторії (біотопу) з просто¬ 
рово обмеженою, порівняно одно¬ 
рідною сукупністю абіотичних 
факторів і біотичних факторів 
середовища, що забезпечують цикл 
розвитку особин певної популяції. 
2) Частина місця оселення, яку тва¬ 
рини використовують або в обме¬ 
жений період (сезонно, частину до¬ 
би), або з певною потребою — для 
живлення, розмноження, пережи¬ 
вання несприятливих умов (напр., 
С. сезонна, С. переживання, С. 
живлення та ін.). 
СТАШЕК (Зіазек) Антал (справж. 
ім’я та прізв.— Антонін Земан; 
22.VII 1843, с. Станов, побл. Ви¬ 
сокого — 9.x 1931, Прага) — чес. 
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письменник. Батько 1. Ольбрахта. 
Вже перші поетичні твори ігоисвя- 
тив нац.-визвольній боротьш чес. 
народу, подіям революції 1848. 
В повістях і романах <Мрійники 
наших гір» (т. 1—З, 1895), <В кала¬ 
мутному вирі» (т. 1—З, 1900), 
чПривід» (1918) та ін. ств^ив реа¬ 
лістичні образи селян і роштників, 
показав їхнє тяжке життя, бороть¬ 
бу за соціальне визволення. Кра¬ 
щий роман С.— <Про шевця Ма- 
тоуша та його друзів» (1927), у 
якому розкрито вплив революц. 
подій 1848 на чес. село. В 1874— 
75, 1889, 1897 побував у Росії, 
пропагував прогресивну рос. куль¬ 
туру- У ^Спогадах» (1926) відтво¬ 
рив політ, і культур, життя Чехії 
кін. 19 — поч. 20 ст. 
Ге.; Рос. перекл.— О сапожни 
ке Матоуше и его друзьях. М., 1954. 

В. А. Моторний, 

СТАШИЦЬ (Біазгіс, Зіазгус) Ста¬ 
ніслав (листопад 1755, Піла — 
20.1 1826, Варшава) — польс. фо- 
мадський діяч, просвітитель, філо- 
соф-матеріаліст, публіцист. Н. в 
заможній бурж. сім’ї. Навчався в 
духовній семінарії в Познані, в 
ун-тах Лейпціга і Геттінгена. В 
публіцистичних творах ^Роздуми 
над життям Яна Замойського» 
(1787), ^Перестороги для Польші^ 
(1790) та ін. С. виступив з крити¬ 
кою соціального і політ, ладу 
Речі Посполитої, з програмою ан- 
тифеод. реформ. У 1803 у Варша¬ 
ві брав участь у створенні Т-ва 
друзів наук (з 1808 — його прези¬ 
дент). Матеріалістичні погляди С. 
викладено в його осн. філософсько¬ 
му творі — поемі <Рід людський» 
(1819—20), що стала енциклопе¬ 
дією польс. просвітительства. 
В творі С. -«Про геологію Карпат 
і інших гір і рівнин Польщі» (1815) 
є також відомості з геології і па¬ 
леонтології зх. областей України. 
СТАШКбВ Микола Іванович 
(2.ІУ 1907, Одеса — 26.1 1943) — 
один з організаторів підпільної 
і партизанської боротьби на Ук¬ 
раїні під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45, Герой Рад. Союзу 
(1945). Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1931. Н. в робітн. сім’ї. Учас¬ 
ник громадян, війни. У 1928— 
29 — на комсомольській роботі. 
В 1930—33 — студент Дніпроп. 
металург, ін-ту. З 1ЙЗ — на парт, 
роботі. У 1936—38, 1939—41 
служив у Червоній Армії. В квіт¬ 
ні 1941 демобілізований за станом 
здоров’я, повернувся до Дніпро¬ 
петровська, з липня — інструктор 
Дніпроп. обкому партії. З серпня 
1941 — секретар Дніпроп. підпіль¬ 
ного обкому партії. 28.УП 1942 
заарештований гестапо і після жор¬ 
стоких катувань розстріляний. 
СТВЙГА — річка в межах Ровен. 
обл. УРСР та Брест, і Гом. облас¬ 
тей БРСР, права прит. Прип'яті 
(бас. Дніпра). Довж. 178 км, пло¬ 
ща бас. 5440 км^. Тече Поліською 
низовиною, долина річки заболо¬ 
чена. Живлення мішане, переваж¬ 
но снігове. Використовують як во¬ 
доприймач осушувальних систем. 
СТВОЛ (військ.) — основна части¬ 
на вогнепальної зброї, призначена 
для спрямування руху снаряда 
(кулі) під час пострілу, надання 
йому (їй) стійкості й бажаного 
напряму в польоті з визначеною 
початковою швидкістю. С.— тру¬ 

ба, внутр. порожнина якої наз. 
каналом. Канал С. складається з 
камори, де вміщується заряд, і ве¬ 
дучої частини. Канал С. після за¬ 
рядження і під час пострілу з ка¬ 
зенної (задньої) частини закрива¬ 
ється затвором, розташованим у 
затворному гнізді казенника. За 
внутр. будовою С. поділяються 
на нарізні (артилерійська та стрі¬ 
лецька зброя) і гладкоствольні (мі¬ 
номети, мисливські рушниці, без¬ 
відкатні гармати). Довжина С. 

7 5 5 

Будова ствола: 
і — казенник: 2 — казенна частина; 
З — дульна частина; 4 — дульний 
зріз; 5 — ведуча частина; 6 — сполуч¬ 
ний конус; 7 — камора; 8 — казенний 
зріз: 9 — затворне гніздо; <і — калібр. 

визначається залежно від призна¬ 
чення зброї. Див. також Гармата 
арти іерійська. 
СТЕАРИН (відгрец. ахєар—сало, 
жир) — напівпрозора маса білого 
або жовтуватого кольору, масна 
на дотик; густ. (т-ра 20® С) 920 
кг/м®; ім 53—65® С (залежно від 
сорту). С.— суміш твердих вищих 
жирних к-т, гол. чин. стеаринової 
кислоти, з домішками пальмітино¬ 
вої, олеїнової та ін. Добувають з 
жирів. Застосовують у вироби, сві¬ 
чок, миловарінні, текст., паперовій 
та ін. галузях промисловості. 
СТЕАРЙНОВА КИСЛОТА, ок- 
тадеканова к-та, СНз(СН2)івСООН 
— однооснбвна насичена жирна 
карбонова кислота. Безбарвна 
кристалічна маса; густина (т-ра 
70® С) 849 кг/м®; 69,6® С; ґкип 
376® С. Нерозчинна у воді, роз¬ 
чиняється в спирті, ефірі, хло¬ 
роформі, сірковуглеці та ін. орга¬ 
нічних розчинниках. У вигляді 
ефірів {гліцеридів) міститься у рос¬ 
линних і тваринних жирах. С. к. 
входить до складу деяких видів 
нафти. Одержують її із стеарину, 
олеїнової кислоти та ін. Засто¬ 
совують в органічному синтезі, 
в аналітичній хімії (для визна¬ 
чення Са^"^, Ьі”^). Важливе 
пром. значення мають солі С. к.— 
стеарати, напр. стеарати луж¬ 
них металів — мила, поверхнево- 
активні речовини, стеарат каль¬ 
цію — стабілізатор полівінілхло- 
риду. 
СТЕБЄР (ЗіеЬег) Шарль (1905— 
44) — франц. письменник, критик 
і публіцист. Член Франц. компар¬ 
тії. Учасник Руху Опору. Загинув 
у фашист, катівні. В 1939 до 125- 
річчя з дня народження Т. Шев¬ 
ченка переклав кілька його творів 
(^Заповіт», <1 Архімед і Галілей», 
^Гоголю» та ін.). Автор статей 
<Тарас Шевченко», <Тарас Шев¬ 
ченко. Поет України і свободи», 
а також брошури <Україна, її 
історія, її багатства» (усі— 1939). 
СТЕБ/ІГВ — селище міського типу 
Корсунь-Шевченківського району 
Черкас, обл. УРСР. Розтащований 
на р. Росі (прит. Дніпра), за 20 
км від залізнич. ст. Корсунь. 5,3 
тис. ж. (1982). В 1036 тут було збу¬ 
довано фортецю, яка захищала пд. 
кордони Київської Русі. В 16 ст. С. 

загарбала шляхет. Польща. Місто 
дістало магдебурзьке право. На¬ 
селення С. брало участь у Павлю- 
ка повстанні 1637, визвольній вій¬ 
ні українського народу 1648— 
54. Після 2-го поділу Польщі 
(1793) С. у складі Правобережної 
України возз’єднано з Росією. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. 
З 1960 С.— с-ще міськ. типу. У 
селищі — бавовняна прядильно- 
ткацька ф-ка, хлібозавод, вироб¬ 
ниче відділення Корсунь-Шевчен- 
ківської райсільгосптехніки, ком¬ 
бінат побутового обслуговування. 
Профес.-тех. з^ч-ще, 4 заг.-осв. 
школи, філіали корсунь-шевчен- 
ківських муз. та спорт, шкіл, лі¬ 
карня. Будинок культури, 2 клу¬ 
би, 7 б-к, Нечуя-Левицького І. С. 
музей у будинку, де народився 
письменник. У 20-х рр. 20 ст. в 
С. жив укр. драматург Т. Того- 
бочний. 
стеблГн-камЕнський Рости¬ 
слав Андрійович [4 (16).VII 1857, 
Орел — 17 (29).УП, за ін. даними 
— 27.УІІ (8.УІП) 1894, Іркутськ] 
— революц. народник. З дворян. 
Один з організаторів народницько¬ 
го гуртка <Унія> в Полтаві. В 
1877 вступив до Харків, ветеринар¬ 
ного ін-ту, проводив революц. ді¬ 
яльність у Харків, народницьких 
гуртках. Брав участь у пропаган¬ 
ді серед селян Золотоніського пов. 
Полтав. губ. На поч. 1879 приїхав 
до Києва, де був заарештований. 
Під час арешту вчинив збройний 
опір. С.-К. було засуджено до 
10 років каторги, яку відбував на 
Карі. З 1885 — на поселенні в 
Якутській обл. Покінчив життя 
самогубством. 
СТЕБЛІН-КАМГНСЬКИЙ Сте¬ 
пан Павлович [26.IV (8.У) 1814, 
Полтава — 17 (29).ХП 1885, там 
же] — укр. письменник і педагог. 
Викладав рос. мову в гімназіях у 
Золотоноші й Полтаві. Був осо¬ 
бисто знайомий з І. Котляревсь¬ 
ким. За власними враженнями і 
спогадами батька написав < Біогра¬ 
фію поета Котляревського» (<Се- 
верная пчела», 1839) та < Спогади 
про І. П. Котляревського» (<Пол- 
тавские губернские ведомости», 
1866). Писав статті на історико-ет- 
ногр. теми, вірші реліг. змісту. 
Те.: Воспоминания об И. П. Котлярев- 
ском. Полтава, 1883. 

Г. Я. Неділько. 
СТЕБЛО — осьовий дрган вищих 
рослин, що несе на сооі листки й 
бруньки, разом з якими становить 
пагін. По провідних елементах С. 
відбувається рух речовин: орга¬ 
нічних (продуктів фотосинтезу) 
і мінеральних, розчинених у воді. 
За формою С. звичайно більщ- 
менш циліндричні, бувають також 
кулясті, плескаті, тригранні, стріч¬ 
коподібні тощо. За розміщенням 
у просторі розрізняють С. пря¬ 
мостоячі, лежачі, повзучі, виткі, 
чіпкі тощо. С. виконує опорну 
функцію, тому механічні тканини 
рослин займають значне місце 
в його внутр. організації. С. росте 
в довжину внаслідок діяльності 
верхівкової меристеми пагона — 
ініціальних клітин конуса наро¬ 
стання. В процесі онтогенезу у го¬ 
лонасінних 1 дводольних рослин 
С. росте в товщину внаслідок ді¬ 
яльності камбію] потовщення С. 
у мохоподібних, папоротеподібних 

СТЕБЛО 

Стелюшок червоний. ^ 
Загашений вигляд кві¬ 
тучої рослини. 
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СТЕБЛОВИЙ 
МЕТЕЛИК 

Стела надгробна Мем- 
нона — сина Аміні я. 
Боспор. 130 н. е. Дер¬ 
жавний Ермітаж у Ле¬ 
нінграді. 

Стебловий метелик: 
1 — самець; 
2 — самка; 
3 — гусениця; 
4 — лялечка. 

Стегозавр. 

і трав’янистих однодольних відбу¬ 
вається до остаточного сформу 
вання судинно-волокнистих пуч¬ 
ків'., у деревних однодольних (паль¬ 
мові, драценові) С. росте в товщи¬ 
ну за допомогою т. з. кільця по¬ 
товщення, що складається із здат¬ 
них до поділу паренхімних клітин 
(див. Паренхіма). Головне С. у 
деревних рослин наз. стовбуром. 
С. властиві негативний геотропізм 
і позитивний геліотропізм (див. 
Тропізми). С. може видозмінюва¬ 
тися (див. Кореневище, Бульба, 
Цибулина, Кладодій) і виконува¬ 
ти функції нагромадження запас¬ 
них поживних речовин, вегетатив¬ 
ного розмноження. 
СТЕБЛОВЙЙ МЕТЕЛИК, стеб- 
ловий кукурудзяний метелик (05І- 
гіпіа пиЬіІаІіз, синонім Ругаизіа 
пиЬіІаІіз) — метелик род. вогнівко- 
вих. Шкідник кукурудзи, коно¬ 
пель, проса, соняшнику, хмелю та 
ін. с.-г. культур. Поширений у 
Пн. півкулі, в СРСР зустрічається 
повсюдно; в УРСР найбільшої 
шкоди завдає в лісостеповій зоні. 
Передні крила (розмах 26—32 мм) 
від солом’яно-жовтого до коричне¬ 
вого кольорів, з двома широкими 
світлими зубчастими перев’язями 
і темною плямою. Гусениця (довж. 
20—25 мм) сірувато-жовта з тем¬ 
ною поздовжньою смугою. Зимує 
гусінь в стеблах рослин, навесні 
заляльковується. Через 25—50 діб 
вилітають метелики, літ яких три¬ 
ває в умовах України з червня 
(І покоління) до середини вересня 
(П покоління). Самка відкладає 
яйця купками по 10—15 шт. (100— 
1200 шт. за життя) на нижній 
бік листків. Розвиток личинок 
відбувається всередині стебел (звід 
ки назва). В ушкоджених рослин 
порушується судинне живлення, 
вони стають ламкими, всихають. 
Заходи боротьби. Агро¬ 
технічні (знищують бур’яни, піс¬ 
лязбиральні рештки тощо) та біо¬ 
логічні (випускають на поля три¬ 
хограму). 3. Ф. Ключко. 
СТЕБЛЯНКО Василь Григорович 
(н. 1.1 1933, с. Гарбузівка, тепер 
Лебединського р-ну Сум. обл.) — 
новатор виробництва у вугільній 
промисловості, шахтар. Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1966). Член 
КПРС з 1957. З 1956 працює на 
шахті Л|о 3-біс виробничого об’єд¬ 
нання <Торезантрацит» спочатку 
робітником очисного вибою, брига¬ 
диром наскрізної комплексної бри¬ 
гади робітників очисного вибою, 
помічником нач. і нач. дільниці, з 
1972 — нач. зміни шахти. Бригада, 
очолювана С., не раз виступала 
ініціатором соціалістичного змаган¬ 
ня шахтарів Донец. області за 
високопродуктивне використання 
гірничої техніки. Делегат XXIII 
з’їзду КПРС, делегат ХХІП з’їзду 
Компартії України. Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 6—о-го скли¬ 
кань. Нагороджений орденами 
Леніна, Жовтневої Революції, ме¬ 
далями. о. Г. Кандала. 
СТЕБНИК — місто Львів, обл. 
УРСР, підпорядковане Дрогобиць¬ 
кій міськраді. Залізнична станція. 
Вперше згадується 1440 під наз¬ 
вою Гздебник, коли населений 
пункт був під владою шляхет. 
Польщі. Того самого року йому на¬ 
дано магдебурзьке право. Перша 
згадка під назвою С. належить до 

1521. Після 1-го поділу Польщі 
(1772) Сх. Галичину разом із С. 
загарбала Австрія (з 1867 — Ав¬ 
стро-Угорщина), 1919 — бурж.- 
поміщицька Польща. В 1922 в С. 
було створено підпільний осере¬ 
док КПЗУ, 1928 — районний к-т 
КПЗУ. В 1939 С. у складі Зх. Ук¬ 
раїни возз’єднано з УРСР. З 1978 
С.—місто. У місті — калійний з-д, 
комбінат виробничих підприємств 
(виготовляє залізобетонні вироби), 
підприємства побутового обслуго¬ 
вування. Профес.-тех. уч-ще, 6 
заг.-осв. та музична школи, лікар¬ 
няний комплекс. Палац культури, 
2 клуби, кінотеатр, 6 бібліотек. 
СТЕбНИЦЬКЕ РОДбВИЩЕ 
КАЛГЙНИХ СОЛЕЙ — поблизу 
м. Стебника Дрогобицького р-ну 
Львів, обл. УРСР. Пов’язане з 
антиклінальною складкою (див. 
Антикліналь) Передкарпатсько- 
го прогину. Пл. родовища бл. ЗО 
км^. Запаси пром. категорій калій¬ 
них солей 230 млн. т (1982). Покла¬ 
ди солей у відкладах міоцену (див. 
Міоценова епоха і міоценовий від¬ 
діл). Залягають вони у вигляді 
лінз на глиб, від 90 до 1000 м, по¬ 
тужність солевмісних відкладів — 
до кількох десятків метрів. За 
мінеральним складом переважають 
два типи солей —каїніто-лангбейні- 
тові та лангбейнітові. Родовище 
відкрито 1854, розробляється з 
1922. Калійні солі переробляють 
на Стебницькому калійному ком¬ 
бінаті, де з них одержують калій¬ 
ні добрива. в. І. Кітик. 
СТЕВЕН Християн Християнович 
[19 (ЗО).І 1781, Фрідріхсгамн, те¬ 
пер м. Гаміна, Фінляндія — 18 
(ЗО).IV 1863, Сімферополь] — 
рос. ботанік і ентомолог, почесний 
член Петербурзької АН (з 1849). 
За національністю швед. Закінчив 
петерб. Медико-хірургічну акаде¬ 
мію (1799), навчався також в Ієн- 
ському ун-ті (Німеччина). Був зас¬ 
новником і першим директором 
(1812—24) Нікітського ботаніч¬ 
ного саду. Осн. праці присвячені 
флорі Криму і Кавказу, система¬ 
тиці насінних рослин і комах. 
ст£він ($ІЄУІП) Сімон (1548, 
Брюгге — 1620, Гаага) — нідерл. 
математик і інженер. Працював у 
Лейденському ун-ті. Розробив де¬ 
сяткову систему мір, запровадив (у 
Європі, 1584) десяткові дроби, від’¬ 
ємні корені рівнянь, сформулював 
ознаку знаходження кореня рів¬ 
няння в заданому інтервалі та по¬ 
дав наближений спосіб його визна¬ 
чення. В механіці довів закон рів¬ 
новаги тіла на похилій площині, 
виходячи з неможливості вічного 
двигуна, сформулював правило 
рівноваги трьох сил, що утворюють 
замкнений трик>^ник. С. нале¬ 
жать також праці з гідростатики, 
навігації, тех. і військ.-інженер¬ 
них питань тощо. 
СТЕГНб — частина кінцівки. У 
людини — верхня частина ниж¬ 
ньої кінцівки від тазостегнового 
до колінного суглоба. Скелетом 
С. є стегнова кістка. Головні кро¬ 
воносні судини С.— стегнова ар¬ 
терія і глибока вена. Іннервація 
м’язів та шкіри С. здійснюється 
із поперекового та крижового 
сплетень нервових. М’язи С. по¬ 
діляються на три групи: передню, 
задню та медіальну. У к о м а х С. 
— відділ (членик ноги), що зна¬ 

ходиться між вертлюгом та голін¬ 
кою, у хребетних — верхній 
відділ тазової кінцівки. 
стегозаври (5іе805аигіа) — 
підряд чотириногих рослиноїдних 
динозаврів ряду птахотазих (Ог- 
пі1І5сЬіа). Досягали довжини 6— 
9 м. Мали маленьку голову, порів¬ 
няно коротку шию, задні кінцівки 
були набагато довші за передні. 
Вздовж спини та хвоста містилися 
великі вертикально розташовані 
трикутні кісткові пластини та дов¬ 
гі гострі шипи. Рештки С. відомі 
з юрських та ранньокрейдяних від¬ 
кладів Пн. Америки, Європи, Пн. 
та Сх. Африки. в. І. Тарагцук. 

стегоцефали (Зіе^осерЬаІіа), 
панцирноголові — спільна назва 
вимерлих земноводних. С. мали 
т. 3. стегальний череп, вкритий 
суцільним панциром із покривних 
кісток, в якому залишались лише 
отвори для ніздрів, очей та тім’я¬ 
ного органу. Відзначались розви¬ 
неним шкірним скелетом (тіло не¬ 
рідко було вкрите кістковими щит¬ 
ками). З’явилися в пізньому де¬ 
воні — на початку карбону, вимер¬ 
ли в тріасі. В старих системах С. 
виділяли в окремий підклас і 
протиставляли усім су час. земно¬ 
водним. В новій класифікації наз¬ 
ву <С.» не застосовують. 

В. І. Тарагцук. 

СТЕЙНБЕК (ЗіеіпЬеск) Джон 
Ернст (27.11 1902, Салінас, штат 
Каліфорнія — 20.XII 1968, Нью- 
Йорк) — амер. письменник. Пер¬ 
ший роман <Чаша господня» (1929) 
має романтичне забарвлення. Ге¬ 
рої збірок оповідань <Райські па¬ 
совиська» (1932), ^Руденький по¬ 
ні» (1933), повісті < Квартал Тор¬ 
ті лья Флет» (1935) — фермери, 
бездомні люмпени. Соціальний ро¬ 
ман про тяжку долю с.-г. робітни¬ 
ків <Грона гніву» (1939) — твір 
широкого епічного розмаху і но¬ 
ваторської форми. Романи <3аб- 
лудлий автобус» (1947), «На схід 
ВІД раю» (1952) та ін.— мораль- 
но-філос. спрямування. В романі 
«Зима тривоги нашої» (1961) різко 
критикував амер. спосіб життя. В 
роки ВІЙНИ у В’єтнамі виступив з 
виправданням агресії США. Кращі 
твори С. пройняті відразою до 
жорстокості й насильства, любов’ю 
до людини. Бував в СРСР, зокре¬ 
ма 1947 і 1963 — на Україні. Но¬ 
белівська премія, 1962. 
Те.: Укр. перекл.— Руденький 
поні. К., 1964; Консервний ряд. «Все¬ 
світ», 1965, № 1; Рос. перекл.— 
Избранньїе произведения, т. 1—2. М., 
1981. 
Літ.: Мулярчик А. С. Творчество 
Джона Стейнбека. М., 1963; Фе до 
ров А. А. Джон Стейнбек. М., 19б.'>. 

О. /. Земляний. 

СТЕ Й Н І Ц (Зіеіпііг) Вільгельм 
(14.У^1836, Прага — 12.УІП 1900, 
Нью-Йорк) — перший чемпіон 
світу з шахів (1886—1894). В 1862 
—83 жив у Лондоні, з 1883 — у 
США. Завоював титул ^чемпіона 
після перемоги у матчі з Й. Цукер- 
тортом (1886). Відстояв це звання 
у матчах з М. Чигоріним і І. Гунс- 
бергом (1890). Переможець між- 
нар. турнірів у Лондоні (1872), 
Відні (1873, 1882), Нью-Йорку 
(1894, 1897). В 1894 С. програв 
матч на першість світу Е. Ласке- 
ру. Розробив теорію позиційної 
гри у шахах. 
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СТЕЙНЛСН (Зіеіпіеп) Теофіль 
Александр (10.XI 1859, Лозанна, 
Швейцарія — 14.ХІІ 1923, Париж) 
— франц. графік. Закінчив худож¬ 
ню школу в Лозанні. З 1882 жив у 
Парижі, де співробітничав у соціа¬ 
лістичній пресі. В численних ма¬ 
люнках, літографіях, офортах та 
плакатах С. зображав соціальну 
нерівність у Франції, тяжке жит¬ 
тя пролетаріату і його революцій¬ 
ну боротьбу, засуджував війну. 
Твори: < Злочин в Па-де-Кале» 
(1893), чНа смітнику» (1894), 
чЗлодій» (1897), ^Страйк» (1898), 
ч Визволителька» (1903), портрет 
М. Горького (1905), ч Біженці» 
(1916), ілюстрації до новели ч Крен- 
кебіль» А. Франса (1901). В остан¬ 
ні роки життя працював у журн. 
чКларте», газ. чЮманіте». Відомий 
як карикатурист і майстер живо¬ 
пису. 
Іл. див. також на окремому арку¬ 
ші до ст. Графіка, т. З, с. 144—145. 
Літ.: Калитина Н. Стейнлен. М., 
1959: Стейнлен. Альбом. М., 1960; 
Стейнлен. Каталог виставки. М.. 
1977. 
СТЕКЛбВ Володимир Андрійо¬ 
вич [28.ХІІ 1863 (9.1 1864), Ниж. 
Новгород, тепер м. Горький — 
ЗО.У 1926, Крим, похований у Ле¬ 
нінграді] — рад. математик, акад. 
Петерб. АН (з 1912), акад. АН 
УРСР (з 1925), віце-президент 
АН СРСР (1919—26). У 1887 за¬ 
кінчив Харків, ун-т, 1889—1906 
працював у цьому ун-ті (з 1896 — 
професор) і одночасно — в Хар¬ 
ків. технологічному ін-ті (1893— 
1905). Професор Петерб. ун-ту 
(1906—19). З 1921 очолював Фіз.- 
матем. ін-т ііри АН СРСР, який 
1934 розділено на два ін-ти (один 
з них — Матем. ін-т АН СРСР наз¬ 
вано ім'ям С.). Осн. напрям наук, 
діяльності — застосування матем. 
методів у природознавстві, гол. 
чин. у матем. фізиці. С. одержав 
важливі результати, що стосу¬ 
ються осн. задач теорії потенціалу. 
Багато його праць присвячено пи¬ 
танням розкладання функцій у 
ряди за наперед заданими ортогси 
пальними системами функцій. Ці 
системи безпосередньо пов'язані 
з розв’язуванням крайових задач 
матем. фізики. Розробив ряд пи¬ 
тань матем. аналізу, алгебри, гід¬ 
ромеханіки, теорії пружності, іс¬ 
торії математики. Вів велику пе¬ 
дагогічну і наук.-організаційну ро¬ 
боту. 
СТЕКЛ(5В Юрій Михайлович 
Гсправж. прізвище — Нахамкіс; 
15 (27).УІІІ 1873—15.ІХ 1941] — 
професіональний революціонер, 
історик, журналіст. Член Комуні¬ 
стичної партії з 1893. Н. в Одесі 
в заможній сім’ї. Один з орга¬ 
нізаторів перших с.-д. гуртків в 
Одесі. За революц. діяльність не 
раз зазнавав арештів, був на зас¬ 
ланні. В 1905—10 вів роботу в 
Петерб. більшовицькій орг-ції. Ви¬ 
сланий 1910 за кордон, входив до 
Паризької секції більшовиків. Був 
лектором у партійній школі в 
Лонжюмо. В 1909—14 співробітни¬ 
чав у більшовицьких газ. <Соци- 
ал-демократ^у <3везда>у < Прав¬ 
дам. В 1917—25 — редактор газ. 
чИзвестия», 1928—29—журн. чСо- 
ветское строительство», з 1929 — 
заст. голови Наук, к-ту при ЦВК 
СРСР.Був членом Президії ВЦВК, 

членом ЦВК СРСР. Автор праць 
з історії революційного руху. 
СТЕКЛбВСЬКИЙ Іван (рр. н. 
і см. невід.) — укр. гравер 17 — 
поч. 18 ст. Виконав тезис (гра¬ 
вюру) з пейзажними мотивами 
Києва. 
СТЙЛА (від грец. ахтіХті — стовп) 
— вертикальна кам’яна плита з 
написом або рельєфним зображен¬ 
ням. У давнину С. правили за 
надгробні пам’ятники, їх ставили 
на честь видатних подій; в антич¬ 
них містах-державах на С. вирізьб¬ 
лювали держ. акти (закони, декре¬ 
ти, договори тощо). В сучас. мист. 
форма- С. використовується для 
надгробків та ін. пам’ятників. 
СТЙЛА, стель (від грец. ахтіХті — 
стовп) у ботаніці — централь¬ 
на частина стебла і кореня вищих 
рослин, що складається з провід¬ 
них і механічних тканин, оточе¬ 
них первинною корою рослин, те 
саме, що й центральний циліндр. 
Див. також Стелярна теорія. 
СТЕЛ Аж (нім. Зіеііаве) — прист¬ 
рій, що складається з вертикальних 
стояків або стінок з полицями, 
скриньками, кріпильними деталя¬ 
ми (кронщтейнами). Розрізняють 
С.: пересувні (з ручним або електр. 
приводом) — для вантажів, що їх 
видають і приймають лище у пев¬ 
них місцях; переставні (напр., 
С.-вертушки для медикаментів, 
інструментів) і стаціонарні (часто 
з кількох секцій). Останніми ко¬ 
ристуються на деяких заводах 
(напр., для сушіння цегли, торфу), 
складах (для розміщення різних 
предметів і матеріалів), у книго¬ 
сховищах, бібліотеках, магазинах 
тощо. 
СТЕЛАРАТОР (від лат. 5Іе11а- 
ГІ5 — зоряний) — замкнена магніт¬ 
на пастка для утримання гарячої 
плазми ізотопів водню з метою 
одержання керованої термоядер¬ 
ної реакції. На відміну від тока- 
мака, в С. гвинтове прокручуван¬ 
ня силових ліній магн. поля, не¬ 
обхідне для утримання плазми в 
торі, здійснюється не за рахунок 
протікання електричного струму 
по плазмовому щнуру, а за допомо¬ 
гою струму в системі зовн. обмоток 
двох типів. Внаслідок цього плаз¬ 
ма може утримуватись в стаціонар¬ 
ному стані, що має важливе зна¬ 
чення для забезпечення роботи 
термоядерного реактора. С. за¬ 
пропонував 1951 амер. фізик Л. 
Спіцер (н. 1914). В СРСР С. по¬ 
чали вивчати в 60 рр. 20 ст. (Хар¬ 
ків. фіз.-тех. ін-т АН УРСР, Фіз. 
ін-т ім. П. М. Лебедєва АН СРСР). 
Подальші дослідження С. при- 

Стеларатор. Магнітна система тор- 
сатрона <Ураган-3» Харківському 
фізико-технічному інституті АН 
УРСР. 

вели до створення (1970, Харків, 
фіз.-тех. ін-т АН УРСР) його мо¬ 
дифікації— торсатрона (мал.), що 
має дивертор — систему для очи¬ 
щування плазми від доміщок і 
виведення продуктів реакції (ге¬ 
лію). Сукупність властивостей тор¬ 
сатрона дозволяє розглядати його 
як можливу основу стаціонарного 
тороїдального термоядерного реак¬ 
тора. Системи, подібні до торса¬ 
трона, в Японії дістали назву 
геліотрон. в. Т. Толок. 
СТЄлЛЕРОВА КОРбВА — ви¬ 
мерлий водяний ссавець ряду си¬ 
реноподібних. Те саме, що й 
морська корова. 
СТЕЛЮШбК (Зрег^иіагіа) — рід 
рослин родини гвоздикових. Одно-, 
дво- і багаторічні трави з лежачи¬ 
ми або майже лежачими стеблами. 
Листки супротивні, лінійні або 
нитковидні, з дрібними плівчасти¬ 
ми, попарно зрослими прилистка¬ 
ми. Квітки білі, рожеві або чер¬ 
воні, зібрані в зонтиковидні су¬ 
цвіття. Плід—коробочка. Бл. ЗО 
видів, пошир, по всій земній кулі, 
крім Антарктиди. В СРСР — 4 ви¬ 
ди, з них в УРСР — 3. Ростуть на 
солончаках, піскуватих відкритих 
місцях, іноді як бур’яни на полях 
і вздовж шляхів. Найпошир. С. 
червоний, або польовий (5. гиЬга, 
раніше 5. сашрезіїіз). Іл. с. 523. 
СТбЛЯ — 1)Убудівництві 
— нижня поверхня перекриття 
будинку (або його покриття), що 
обмежовує висоту приміщення; 
сукупність конструктивно-опоряд¬ 
жувальних елементів, які утворю¬ 
ють додаткове перекриття, -«під¬ 
вішуване» до основного (підвісна 
С.). Підвісними С. поліпшують 
звукоізоляцію приміщень і погли¬ 
нання звуку в них, приховують ін¬ 
женерні комунікації, розміщені 
під стелею (повітроводи, опалю¬ 
вальні труби, е.""#жтр. проводку 
тощо); їх застосовують також з 
архіт.-худож. метою. Розрізняють 
С. гладенькі й рельєфні (напр., 
з ребрами, кесонами, ліпними де¬ 
талями). їх фарбують у світлі ко¬ 
льори або білять, облицьовують 
матеріалами з підвищеними аку¬ 
стичними властивостями (напр., 
алюмінієвими перфорованими пли¬ 
тами, пористою сухою щтукатур- 
кою із звукопоглинаючим шаром 
з скловолокна), прикрашають де¬ 
коративним розписом тощо. 2) В 
авіації — гранична висота, що 
її може досягти літальний апарат. 
С. літаків буває: теоретична — ви¬ 
сота, на якій вертикальна швид¬ 
кість літака дорівнює нулеві (тео¬ 
ретично можливий лише горизон¬ 
тальний політ); статична — висота, 
на якій вертикальна швидкість 
набирання висоти має нормоване 
значення (0,5 м/с), і динамічна — 
висота, на яку може піднятися лі¬ 
так після розгону до макс. гори¬ 
зонтальної швидкості. Абс. рекор¬ 
ди висоти польоту відповідають 
С. літака (без вантажу): статичній 
— 25929,031 м (28.УТІ 1976, Ро- 
берт К. Хелт, США), динамічній — 
37650 м (ЗІ.УІП 1977, О. Федотов, 
СРСР) при старті з Землі. Для 
вертольотів і гвинтокрилів роз¬ 
різняють С. статичну — на режимі 
висіння без урахування й з ураху¬ 
ванням впливу близькості Землі 
й динамічну — висоту, на якій 
вертикальна швидкість набирання 

СТЕЛЯ 

В. Г. Стебдявжо. 

Дж. Е. Стейнбек. 

В. А. Стеклов. 

Т. А. Стейнлен. Злочин 
в Па-де-Кале. Літогра¬ 
фія. 1893. 
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Стелярна теорія. 
Схема еволюції типів 
стели: 
1 — протесте ла; 
2 — актиностела; 
? — плектостела; 
4 — сифоностела; 
5 — артростела; 
6 — диктіостела; 
7 — евстела; 
а — атактостела. 

Стенографія. 
Український стеногра¬ 
фічний алфавіт. 

висоти при польоті по похилій 
траєкторії дорівнює нулеві. Ос¬ 
кільки вертольоти не досягають 
динамічної С., для них користу¬ 
ються поняттям практичної С., 
коли вертикальна швидкість наби¬ 
рання висоти становить 0,5 м/с. 
СТЕЛЯРНА ТЕбРІЯ — вчення 
про принципи будови і філогене¬ 
тичний розвиток типів первинної 
провідної системи {стели, або 
центрального циліндра) у вищих 
рослин. Найпростішим типом сте¬ 
ли є протостела (гапло- 
стела), що складається з кси- 
лемного (див. Ксилема) центр, 
ядра, оточеного флоемою (див. 
Луб). Протостела характерна для 
стебел багатьох вимерлих рослин 
(напр., риніофітів), сучас. плау¬ 
нів і деяких папоротеподібних, зу¬ 
стрічається в коренях більшості 
рослин. Від протостели в процесі 
еволюції виникли всі інші типи 
стели. Із зміною діаметра стели 
(див. мал.) закономірно усклад¬ 
нюється рівень її організації, 
структурно-функціональна суть 
якої зводиться до збереження пев¬ 
ного співвідношення між поверх¬ 
нею і об’ємом провідних і парен- 
хімних тканин шляхом збільшен¬ 
ня поверхні та доцільного усклад¬ 
нення (юрисів провідної системи. 
Кількість і просторове розміщен¬ 
ня механічних тканин рослин за¬ 
лишаються оптимальними. Вста¬ 
новлено такий ряд прогресивних 
філогенетичних типів стели: ак¬ 
тиностела (у астероксило¬ 
на, примітивних видів плаунів), 
плектостела (у стеблах біль¬ 
шості видів плаунів), сифоно¬ 
стела (у багатьох викопних і 
сучас. папоротей), диктіо¬ 
стела (у багатьох папоротей), 
артростела (у хвощів^ ев- 
с т е л а (у більшості насінних рос¬ 
лин), атактостела (у дея¬ 
ких трав’янистих дводольних і 
більшості однодольних). Вивчен¬ 
ня різних типів стели має велике 
значення для з’ясування шляхів 
еволюції анатомічної будови осьо¬ 
вих органів вищих рослин, стверд¬ 
жує єдність провідних систем 
пагонів і коренів. Засновниками 
С. т. були франц. ботаніки Ф. 
Ван-Тігем і А. Дуліо (1886). 

О. В. Брайон. 
СТЄЛЬМАХ Михайло Панасович 
[н. 11 (24).У 1912, с. Дяківці, те¬ 
пер Літинського р-ну Вінн. обл.] — 
укр. рад. письменник, громад, 
діяч, акад. АН УРСР (з 1978), 
Герой Соціалістичної Праці (1972). 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Закінчив Вінн. пед. ін-т (1933), 
вчителював. У 1945—53 працював 
в Ін-ті мистецтвознавства, фоль¬ 
клору і етнографії АН УРСР. 
Друкувати вірші почав 1936. Пер¬ 
ша поетична зб. — Ф Добрий ра- 
нок» (1941). У збірках фЗз ясні 
зорі», ^Провесінь» (обидві—1942), 
фШляхи світання» (1948), фЖито 
сили набирається» (1954), ФМак 
цвіте» (1968) відтворив патріотич- 

^ Р_'б ^ <Р / £_£ ^ 
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ні почуття рад. воїнів, думи на- 
роду-трудівника. Віршам С. при¬ 
таманні глибокий ліризм, пісен¬ 
ність, емоційність, вплив поетики 
фольклору, з 1944 (зб. новел 
ФБерезовий сік») виступає як про¬ 
заїк. Створені в наступні роки 
романи й повісті С., взяті в ціло¬ 
му — це широке епічне полотно 
про життя укр. селянства на поч. 
20 ст. і після Великого Жовтня. 
В основі епопеї — трилогія, яку 
становлять романи <Велика рідня» 
(1949—51; Держ. премія СРСР, 
1951), ФКров людська — не води¬ 
ця» (1957) та ФХліб і сіль» (1959), 
удостоєна 1961 Ленінської премії. 
До неї примикають романи < Прав¬ 
да і кривда» (1961), ФДума про те¬ 
бе» (1962), ^Чотири броди» (1979, 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка, 1980), повісті ФГуси- 
лебеді летять» (1964) і -«Щедрий 
вечір» (1967). У повісті «Над Че¬ 
ремошем» (1952) С. показав зміни 
в житті гуцульського села напри¬ 
кінці 40-х рр. Характерні риси 
прозових творів С.— глибоке про¬ 
никнення в психологію селянина, 
мовно-стильове багатство, міцний 
зв’язок з класичними традиціями. 
Роман «Кров людська — не води¬ 
ця» екранізовано. С.— автор п’єс 
«Золота метелиця» (1955), «Прав¬ 
да і кривда» (1965), «На Івана Ку¬ 
пала» (1966), «Зачарований віт¬ 
ряк» (1967), «Кум королю» (1968), 
«Дума про любов» (1971), літ. сце¬ 
нарію документального фільму 
«Живи, Україно» (1958), багатьох 
книг для дітей, переважно поетич¬ 
них: «Жнива» (1951), «У сестрички 
дві косички» (1955), «Бурундукова 
сім’я» (1963), «У бобра багато доб¬ 
ра» (1976) та ін. С. належать пра¬ 
ці в галузі літературознавства і 
фольклористики. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР 6—10-го скликань. 
Нагороджений трьома орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Те.: Твори, т. 1-6. К., 1972—73; 
Поезії. К., 1958; Рос. перекл.— 
Хлеб и соль. М., 1972; Кровь людская 
— не водица. М., 1968; Большая род- 
ня. М., 1975; Мак цветет. М., 1974; 
Четмре брода. М., 1981. 
Літ.: Бабишкін О. Михайло Стель¬ 
мах. К., 1961; Про Михайла Стельма¬ 
ха. Літературно-критичні статті. К., 
1962; Бурляй Ю. Михайло Стельмах. 
К., 1962; Пискунов В. Трилогия М. 
Стельмаха. М., 1966; Руденко-Десняк 
А. Верность герою. М., 1980; Наш 
Михайло Стельмах. К., 1982. 

Є. П. Кирилюк, 

СТЕМПКбВСЬКИЙ Іван Олек¬ 
сійович [1789, с. Рязановка Сарат- 
губ.—6 (18).ХІІ 1832, Керч] — 
вітчизняний археолог, дослідник 
пам’яток Північного Причорно¬ 
мор’я, член-кор. паризької Ака¬ 
демії написів і словесності. В 
1814—15 з рос. армією перебував 
у Зх. Європі. До 1819 вивчав у 
Парижі історію та археологію ан¬ 
тичності. В 1828, обійнявши поса¬ 
ду керченського градоначальника, 
С. почав археол. дослідження дав¬ 
ніх пам’яток Пн. Причорномор’я 
у т. ч. залишків міст Боспорськог 
ержави, скіфських курганів, зо¬ 

крема Куль-Оби). За ініціативою 
С. було засновано Одеський ар¬ 
хеологічний (1825) і Керченський 
істор.-археологічний (1826) музеї. 
Автор праць з історії, археології 
та історичної географії Північного 
Причорномор’я. 
Те.: Исследования о местонахождении 

древних греческих поселений на бере¬ 
гах Понта Звксинского... СПБ, 1826. 
СТЕН (8іеп) Ян (бл. 1626, Лейден 
— похований 3.11 1679, там же) 
— голл. живописець. Навчався, 
імовірно, в Н. Кнюпфера в Утрех- 
ті, в А. ван Остаде в Гарлемі та 
Я. ван Гойена в Гаазі. Авт(ш порт¬ 
ретів, пейзажів, творів на шблійні 
теми, жанрових картин («Мати і 
дитина», «Хвора і лікар», бл. 1660; 
«Свято бобового короля», 1668, 
та ін.). Картини С. зберігаються в 
музеях Голландії, в ДЕ в Ленін¬ 
граді, Київ, музеї зх. та сх. ми¬ 
стецтва. 
Іл. див. також на окремому ар¬ 
куші до ст. Нідерландське мис¬ 
тецтво, т. 7, с. 432—433. 
Літ.: Ян Стен. [Альбом]. М.—Л., 
1964. 
СТЕНД (англ. зіапсі) — 1) Щит 
або стояк для розміщення експона¬ 
тів (у музеях, на виставках), га¬ 
зет, об’яв тощо. 2) Пристрій (уста¬ 
новка) для складання (С. скла¬ 
дальний, напр. зварювальний) або 
випробування (С. випробувальний, 
напр. вібраційний) машин, прила¬ 
дів, конструкцій та ін. С. осна¬ 
щують підйомно-трансп. засобами, 
контрольно-вимірювальною апара¬ 
турою, кріпильними пристосуван¬ 
нями тощо. 3) Спортивний майдан¬ 
чик для стендової стрільби. 
СТЕН Д А Л Ь (ЗіепЗЬаІ; справж. 
ім’я та прізв.— Анрі Марі Бейль; 
23.1 1783, Гренобль — 23.ПІ 1842, 
Париж) — французький письмен¬ 
ник. Був військовим, брав участь 
у поході Наполеона І в Росію. В 
1814—21 жив в Італії, де зблизив¬ 
ся з карбонаріями. З 1831— франц. 
консул в Італії. Перші значні тво¬ 
ри С.— «Життя Гай дна, Моцарта 
і Метастазіо», «Історія живопису 
в Італії», «Рим, Неаполь і Флорен¬ 
ція» (усі — 1817) тощо. В 1822 ви¬ 
дав трактат «Про любов». У трак¬ 
таті «Расін і Шекспір» (дві редак¬ 
ції: 1823 і 1825) заклав теоретичні 
основи реалістичного напряму в 
л-рі. Худож. творчістю регулярно 
став займатися з кін. 20-х рр. (ро¬ 
ман «Арманс», 1827; новела «Вані- 
на Ваніні», 1829). В романі «Чер¬ 
воне і чорне» (1830) змалював ши¬ 
року картину суспільного життя 
Франції часів Реставрації, В неза- 
кінченому романі «Люсьєн Левен» 
(«Червоне 1 біле», 1834—36, впер¬ 
ше вид. 1855) спрямував вістря 
критики проти режиму бурж. Лип¬ 
невої монархії. В романі «Парм- 
ський монастир» (1839) засуджував 
реакційні політ, режими тогочас¬ 
ної Європи, позитивно зобразив 
італ. нац.-визвольний рух. Повісті 
«Спогади еготиста» (1832, вид. 
1892), «Життя Анрі Брюлара» 
(1835, вид. 1890) та «Записки ту¬ 
риста» (т. 1—2, 1838) — автобіогр. 
характеру. І. Франко писав про 
С. як про засновника реалістичної 
школи. Твори С. укр. мовою пе¬ 
рекладали М. Рильський, В. Враж- 
ливий, Є. Старинкевич та ін. 
Те.: Укр. п ер е к л.— Пармський 
монастир картезіанців. Х.,^ 1932; Чен- 
чі. X.— К., 1934; Червоне і чорне. К., 
1977; Рос. перекл.— Собрание 
сочинений, т. 1 — 12. М., 1978. 
Літ.: Виноградов А. К. Стендаль и 
его время. М., 1960; Якимович Т. К. 
Стендаль. К., 1967; Реизов Б. Г. Стен¬ 
даль. Художественное творчество. Л., 
1978; Виноградов А. К. Три цвета 
времени. Л., 1981; Прево Ж. Стен¬ 
даль. Пер. с франц. М.—Л., 1960; 
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Кочеткова Т. В. Стендаль. Библиогра- 
фия русских переводов и критической 
литературьі на русском язьіке. 1822 — 
1960. М.. 1961. Т. Т. Духовний. 
СТЕНДОВА стрільба — вид 
стрілецького спорту. Стрільба 
ведеться з гладксютвольних спор¬ 
тивно-мисливських рупшиць дро¬ 
бовими снарядами по рухомих мі¬ 
шенях, т. 3. тарілочках. Змагання 
проводяться на спец, обладнаних 
майданчиках — траншейних і 
круглих стендах. На траншейному 
стенді спортсмен стріляє в тарілоч¬ 
ки, що викидаються з траншеї ме¬ 
тальними пристроями; на кругло¬ 
му стенді — переміщуючись з одно¬ 
го місця на ін., вогонь веде по та¬ 
рілочках, які викидаються з двох 
різних точок. Сучас. змагання з 
С. с. включають по 200 пострілів 
на траншейному і на круглому стен¬ 
дах по мішенях діаметром 107— 
109 мм; проводяться протягом 
трьох днів- в 1-й і 2-й дні — по 
75 мішенях, 3-й день — по 50. 
Як вид спорту по рухомих мішенях 
існує з кінця 19 — поч. 20 ст. 
До програми Олімпійських ігор 
стрільба на траншейному стенді 
входить з 1900, за сучас. правила¬ 
ми — з 1952, на круглому — з 1968. 
Чемпіонати світу на траншейному 
стенді проводяться з 1935; на круг¬ 
лому — з 1947 (для жінок — з 
1962); чемпіонати Європи — з 
1955 (для жінок — з 1964). В СРСР 
всесоюзні змагання на траншей¬ 
ному стенді проводяться з 1934, 
на круглому — з 1948. Секція 
(засн. 1934; з 1959 — Федерація) 
С. с. входить в Міжнар. стрілець¬ 
кий союз (УІТ, створений 1921) з 
1952. Серед рад. спортсменів чем¬ 
піонами світу з С. с. були, зокре¬ 
ма, укр. стендовики А. Каплун 
(1958), Ю. Никандров (1958, 1962), 
В. Зименко (1962), Ю. Клекова 
(1970, 1975), С. Охотський (1981). 
СТ£НЛІ (Зіапіеу) Генрі Мортон 
(справжнє ім’я та прізвище — 
Джон Роулендс; 29.VII 1841, Ден- 
бі, Уельс — 10.V 1904, Лондон) — 
амер. дослідник Африки, журна¬ 
ліст. У 17 років емігрував до (ЗПІА. 
З 1867 — газетний кореспондент. 
Розшукуючи 1871—72 англ. манд¬ 
рівника Д. Лівінгстона, досяг 
району 03. Танганьїка в Африці, 
де знайшов останнього і разом з 
ним дослідив це озеро. В 1874—77 
пересік Африку зі Сх. на Зх. на чо¬ 
лі англо-амер). експедиції; досяг 
03. Вікторія і встановив його об¬ 
риси, відкрив масив Рувензорі 
й ряд озер, досліджував бас. р. 
Конго. Під час експедиції 1887— 
89 С. дослідив р. Арувімі та оз. 
Альберт (тепер Мобуту-Сесе-Се- 
ко). Ім’ям С. названо водоспади 
на р. Конго та ін. геогр. об’єкти. 
СТЕНОБКЗНТИ (від грец. атє- 
V6д—вузький та біонт\ стенобіонт¬ 
ні організми — організми, що мо¬ 
жуть жити лише в певних умовах 
середовища, при незначному коли¬ 
ванні т-ри, тиску, вологості, со¬ 
лоності, кислотності тощо. Для 
деяких С. обмежуючим може бу¬ 
ти лише один із цих факто¬ 
рів. Серед С. є симбіонти, зокрема 
внутр. і багато зовн. паразитів 
(див. Паразитизм, Симбіоз)^ а та¬ 
кож жителі великих морських гли¬ 
бин, печер (див. Печерна фауна), 
вологих тропічних лісів, високо¬ 
гір’я. С., на відміну від еври- 

біонтів, як правило, мають низь¬ 
ку екологічну валентність, що 
зумовлює їх вузькі ареали. 
стенографія (від грец. ахє- 
у6;— вузький * уоаф □ — пишу) — 
скорочене швидкісн. письмо. Для 
С. характерні особливі короткі 
знаки, скорочення й пропуски 
елементів слів, злите напи¬ 
сання слів і словосполучень. С. 
дає змогу синхронно записувати 
усну мову й раціоналіз>гвати тех¬ 
ніку писання. Стенографічне пись¬ 
мо перевищує за швидкістю зви¬ 
чайне в 4—7 разів. С. відома з 
глибокої давнини (Старод. Греція, 
350 до н. е.). У Старод. Римі в 
1 ст. до н. е. раб Ціцерона — Тірон 
винайшов рим. систему С., т. з. 
тіронові ноти, яка застосовувалась 
до 11 ст. У сучас. С. розрізня¬ 
ють системи геометральні й кур¬ 
сивні. Створили їх в Англії: гео- 
метральну — Дж. Уїлліс (1602), 
курсивну — С. Бордлі (1789). 
Г еометральні системи застосову¬ 
ються для мов з відносно корот¬ 
кими словами (напр., для англ., 
франц., іспанської), а курсивні — 
для мов з довгими словами (напр., 
для слов’янських, скандінавських, 
німецької). За способом скоро¬ 
чень розрізняють системи С. мор¬ 
фологічні, або орфографічні (до¬ 
тримуються орфографії звичайно¬ 
го письма, скорочуючи слова зде¬ 
більшого їх початковими буквами) 
й фонетичні (для скорочення вики¬ 
дають звуки, які погано чути). 
Рос. С. вперше застосована 1860 в 
Петербурзі на диспуті про похо¬ 
дження Русі між істориками М. 
Погодіним та М. Костомаровим. 
У дореволюц. Росії і в СРСР було 
створено багато систем С. У 1933 в 
СРСР прийнято Державну єдину 
систему стенографії (ДЄСС), в 
основу якої покладено курсивну 
морфологічну систему М. М. Со¬ 
колова. Укр. С. створена в по- 
жовтневий час. У Києві 1920 впер¬ 
ше почали працювати держ. кур¬ 
си С. Потім такі курси було від¬ 
крито в Харкові, Одесі, Вінниці 
та ін. На основі ДЄСС розроблено 
укр. стенографічний алфавіт. 
Літ.: Льовшин М. І. Курс стеногра¬ 
фії. К., 1948; Соколов Н. Н. Теорети- 
ческие ОСНОВНІ государственной единой 
системи стенографии. М., 1949; Юр- 
ковский А. М. Стенография сквозь 
века. М., 1969; Вексман Р. А., Каждан 
Я. Е., Порто Т. С. Стенография. М. 
1979. М. Ф. Хоменко, 
СТЕНСЗЗ (від грец. ахєушаїд — 
звуження) — звуження просвіту 
будь-якого трубчастого органу 
(трахеї, бронха та ін.), а також 
фізіологічного або створеного опе¬ 
ративним шляхом отвору (лівого 
передсердно-шлуночкового отво¬ 
ру серця — т. 3. мітральний С., 
шлунково-кишковий С. при хірур¬ 
гічному сполученні та ін.), що ут¬ 
руднює просування або вихід з 
нього вмісту. Розрізняють С. при¬ 
роджені (вади розвитку — зву¬ 
ження легеневого стовбура, воро¬ 
таря шлунка у новонароджених та 
ін.) і набуті (спричинюються руб¬ 
цюванням, пов’язаним з запаль¬ 
ним процесом, ростом пухлин, 
спазмом м’язів стінки відповід¬ 
ного органу). При С. органу по- 
рущується його функція. Л і - 
кування С. провадять з ура¬ 
хуванням причини, яка викликала 
С., в основному—хірургічне. 

СТЕНОКАРДІЯ (ВІД грец. аxєVбд 
— вузький і ка^біа — серце), 
грудна жаба — найпощиреніща 
форма ішемічної хвороби серця, 
основним проявом якої є раптові 
напади стискуючого загруднин- 
ного болю. Біль виникає раптово, 
триває від кількох хвилин до ЗО 
хв, має різну інтенсивність, може 
відчуватися в ділянці серця, від¬ 
давати у ліву руку, лопатку, пле¬ 
че або у шию, рідше — вправо, на¬ 
зад, в обидві руки та ін. Часто на¬ 
пад С. супроводиться почуттям 
страху. Спричинюється С. недо¬ 
статністю кровопостачання серце¬ 
вого м’яза, що обумовлена звужен¬ 
ням просвіту вінцевої артерії сер¬ 
ця при атеросклерозі, судинним 
спазмом або поєднанням цих фак¬ 
торів. Спочатку недостатність кро¬ 
вообігу має відносний характер і 
виявляється тільки при значному 
фіз. навантаженні. В таких випад¬ 
ках мова йде про С. напру¬ 
ження (напади такої С. виника¬ 
ють при швидкій ходьбі, підні¬ 
манні вгору і припиняються після 
того, як хворий зупинився; іноді 
при курінні, вживанні алкоголю, 
великої кількості їжі, під впливом 
холоду тощо). Прогресування хво¬ 
роби веде до появи нападів болю 
і в стані спокою, нерідко уночі 
(С. с п о к о ю). Ускладненням С. 
може бути інфаркт міокарда. 
Лікування: під час нападу 
рекомендується абсолютний спо¬ 
кій, хворому дають ліки, що роз¬ 
ширюють вінцеві судини (нітро¬ 
гліцерин, валідол, сустак) та усу¬ 
вають біль, до рук та ніг приклада¬ 
ють грілки тощо. 
СТЕНОТбПНІ ОРГАНГЗМИ (від 
грец. аxєVбс — вузький і хбяод — 
місце) — тварини і рослини, що мо¬ 
жуть жити лище в місцях із специ¬ 
фічними, дуже обмеженими умо¬ 
вами середовиш,а. До С. о. нале¬ 
жать рослини пустель (напр., ака¬ 
ція піщана), сфагнових боліт 
(напр., росичка, журавлина), со¬ 
лончаків (види солянок); серед 
тварин — напр., тонкопалий хов¬ 
рах, що живе в піщаній пустелі, 
повчок, який трапляється лище 
в щироколистяних лісах тощо. С. о. 
бувають звичайно і стенобіонта- 
ми, іноді — еврибіонтами по від¬ 
ношенню до ряду факторів середо¬ 
вища. Напр., вівця дика оселю¬ 
ється лише на скелястих місцях, 
але може жити і в холодному клі¬ 
маті високогір’я, і в жаркому клі¬ 
маті пустель. С. о. протиставля¬ 
ють евритопним організмам. 
стенофагія (від грец. атєV6д — 
вузький і фауод — пожираючий) 
— вузькоспеціалізоване живлення 
тварин. В С. розрізняють оліго- 
фагію — живлення небагатьма ви¬ 
дами корму і монофагію — жив¬ 
лення лише одним видом корму. 
С. протиставляють поліфагії. 
СТЙНТОР — рід найпростіших 
класу інфузорій. Те саме, що й 
трубач. 
СТ£НШЕ (5ІЄП5І6) Ерік Гельге 
Освальд (н. 2.x 1891, Стенше, 
Дедергульт, лен Кальмар, Пд. 
Швеція) — щведський палеонтолог, 
член Шведської академії наук у 
Стокгольмі (з 1927); іноземний 
член АН СРСР (з 1929). В 1912 
закінчив ун-т в м. Упсалі. У 1923— 
33 і 1935—59 — професор і зав. 
відділом палеозоології Держ. при- 

СТЕНШЕ 

М. П. Стельмах. 

Г. М. Стенлі. 

Я. _ Стен. Сніданок. 
Київський музей за¬ 
хідного та східного мис¬ 
тецтва. 
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СТЕП 

І. Н. Степаненко. 

І. Д. Степаненко. 

М. Т.. Схеланищев. 

К. П. Степанков. 

родничо-істор. музею Швеції, пра¬ 
ці присвячені вивченню силурій¬ 
ських і девонських панцирних риб 
і рибоподібних. З’ясував спорід¬ 
неність остракодерм з сучас. круг¬ 
лоротими і плакодерм — з акуло¬ 
вими. Довів походження сучас. 
осетрових від стародавніх ганої- 
дів — палеонісцид. Показав, що у 
стародавніх викопних риб можна 
вивчати будову не тільки скелета, 
а й нервової, кровоносної та ін. 
систем. 
СТЕП — тип рослинності, що об’єд¬ 
нує трав’яні угруповання, в скла¬ 
ді яких переважають ксерофіти, 
зокрема ковили, типчаки, житня¬ 
ки, келерії, тонконоги, з доміш¬ 
кою кореневищних злаків та посу¬ 
хостійкого різнотрав’я. Форму- 
еться в умовах рівнинного рельєфу 
і помірного клімату — з холод¬ 
ною зимою і посушливим літом 
на чорноземних і каштанових 
грунтах. Степова рослинність па¬ 
нує у степовій, частково поширена 
у лісостеповій і пустельній зонах. 
Широкою смугою простягається 
від Дунаю до Центр. Азії. Подібні 
за зовн. ознаками до С. трав яні 
угруповання Пн. Америки наз. 
преріями, Пд. Америки — пам¬ 
пою, Пд. Африки — гірськими 
велдами, Австралії — даунленда¬ 
ми. Більшість С. розорана. На те¬ 
риторії УРСР С. збереглися лише 
в заповідниках: лучні — в заповід¬ 
нику Михайлівська цілина, тип¬ 
чаково-ковилові — в заповідниках 
Хомутівський степ. Стрілецький 
степ та Асканія-ЬІова, полиново- 
злакові — в Присивашші та на 
Керченському півострові. Див. та¬ 
кож Степова зона України. 

М. А. Голубець. 
4СТЕП> — літературно-художній 
альманах, виданий 1886 у Хер¬ 
соні гуртком місцевих літераторів. 
З творів, уміщених у виді¬ 
ляються оповідання Д. Мордов- 
ця <Будяк►, І. Нечуя-Левицького 
4Невинная, поезії Дніпрової Чай¬ 
ки, істор. драма І. Тобілевича 
(Карпенка-К^ого) <Бондарівнам. 
В альманасі було вміщено критич¬ 
ну статтю про творчість М. Ста¬ 
риць кого і М. Кропивницького, 
фольклорно-етногр. матеріали. 
СТЕПАНАКЕРТ — МІСТО, центр 
Нагірно-Карабах. а. о. Аз. РСР. 
Розташований на східних відро¬ 
гах Карабахського хр. Залізнична 
станція. Підприємства легкої (шов¬ 
ковий комбінат, взут., килимова і 
швейна ф-ки) та харч, (винозавод, 
хлібний з-д, мол. та м’ясний ком¬ 
бінати) пром-сті. Серед ін. під¬ 
приємств — електротех. з-д, меб¬ 
лева ф-ка, комбінат буд. матеріа¬ 
лів, асфальтобетонний з-д. У міс¬ 
ті — пед. ін-т, радгосп-технікум, 
мед. і муз. уч-ща. Істор.-краєзнав¬ 
чий музей. Драм, театр. Місто 
утвооене 1923, назване на честь 
Степана Шаумяна. 
СТЕПАНЕНКО Іван Никифоро- 
вич (н. 13.IV 1920, с. Нехайки, те¬ 
пер Драбівського р-ну Черкас, 
обл.) — рад. військ, льотчик, гене¬ 
рал-майор авіації (1958), засл. 
військ, льотчик СРСР (з 1966), 
двічі Герой Рад. Союзу (1944, 
1945). Член КПРС з 194І В Рад. 
Армії з 1940. Під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 як пілот, 
командир ланки, заст. команди¬ 
ра і командир ескадрильї винищу¬ 

вального авіаполку брав участь у 
боях на Пд., Сталінградському, 
Пн.-Кавказ., Брян., 2-му При- 
балт., Ленінгр. фронтах. Всього 
здійснив 414 бойових вильотів, 
особисто збив 33 і в групових боях 
— 8 ворожих літаків. У 1949 за¬ 
кінчив Військ, академію ім. 
М. В. Фрунзе, 1957 — Академію 
Генштабу. З 1976 — в запасі. На¬ 
городжений орденом Леніна, З 
орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
СТЕПАНЕНКО Ігор Дмитрович 
[н. 27.ІХ (10.Х) 1914, с-ще Глоби- 
не, тепер місто Полтав. обл.] — 
держ. ДІЯЧ УРСР, кандидат тех. 
наук. Член КПРС з 1943. Н. в 
сім’ї службовця. В 1932—34 пра¬ 
цював техніком-механіком на Хар¬ 
ків. тракторному з-ді. Після за¬ 
кінчення 1939 Київ, технологіч¬ 
ного ін-ту харчової пром-сті пра¬ 
цював гол. механіком Новобиків- 
ського цукрового з-ду на Чернігів¬ 
щині. Учасник Великої Вітчизн. 
війни 1941—45. У 1945—60 пра¬ 
цював гол. інженером ряду цукро¬ 
вих 3-дів, гол. інженером, а по¬ 
тім — керуючим Черкас, цукро- 
трестом. з 1960 — заст. голови 
Черкас, раднаргоспу. В 1961 об¬ 
раний головою Черкас, облвикон¬ 
кому. З 1962 — голова Подільсь¬ 
кого раднаргоспу, з 1965 — міністр 
харч, пром-сті УРСР. З жовтня 
1966 — заст. Голови Ради Мініст¬ 
рів УРСР. У 1961—66 — канди¬ 
дат, з 1966 — член ЦК Компартії 
України. Депутат Верховної Ради 
УРСР 6—10-го скликань. Наго¬ 
роджений орденом Жовтневої Ре¬ 
волюції, 4 орденами Трудового 
Червоного Прапора, орденами Віт¬ 
чизняної війни 1-го 1 2-го ступе¬ 
нів, орденом Червоної Зірки, ме¬ 
далями. 
СТЕПАНЙЩЕВ Михайло Тихо- 
нович [29.ХІ (12.ХІІ) 1917, с. Пер¬ 
ше Колесово, тепер За донського 
р-ну Липец. обл.— 8.IX 1946] — 
рад. військ, льотчик-штурмовик, 
майор, двічі Герой Рад. Союзу 
(1944, 1945). Член Комуністичної 
партії з 1944. В Рад. Армії з 1937. 
Під час Великої Вітчизн. війни був 
льотчиком, командиром ланки, 
ескадрильї, штурманом і заст. ко¬ 
мандира 76-го гвард. штурмового 
авіаційного полку на Пд., Сталін¬ 
градському, Пд.-Зх., 4-му Укр. і 
3-му Білорус, фронтах. Всього 
здійснив 234 бойові вильоти. Піс¬ 
ля війни служив у ВПС. На¬ 
городжений орденом Леніна, 4 
орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
степАнівка — селище МІСЬКОГО 
типу Сумського р-ну Сум. обл. 
УРСР, на р. Сумці (бас. Дніпра). 
Залізнична ст. Торопилівка. 5,9 
тис. ж. (1982). У селищі — Сум- 
сько-Степанівський цукр. та З ас¬ 
фальтобітумних з-ди, будинок по¬ 
буту. З заг.-осв. щколи, 2 лікарні. 
Будинок культури, 2 клуби, 7 
б-к. Засн. 1670, с-ще міськ. типу — 
з 1968. 
СТЕПАНКбВ Костянтин Петро¬ 
вич (н. З.УІ 1928, с-ще Печеськи, 
тепер село Хмельницького р-ну 
Хмельн. обл.) — укр. рад. актор 
театру і кіно, нар. арт. СРСР (з 
1978). У 1953 закінчив Київ, ін-т 
театр, мистецтва ім. І. К. Кар- 
пенка-Карого. Учень А. Бучми. 
В 1954—68 — актор Київ, те¬ 

атру ім. І. Франка. Ролі: Андре 
Пероцький (< Патетична соната> 
М. Куліша), Едгар (чКороль Лір», 
Шекспіра) та ін. З 1968 — актор 
Київ, кіностудії худож. фільмів 
ім. О. П. Довженка. Серед ролей 
в кіно — отаман Хмара (<Десятий 
крок», 1966), Михайло (<Камін¬ 
ний хрест», 1968), комісар Лоба- 
чов (< Комісари», 1970), Тугар 
Вовк (< Захар Беркут», 1971), 
Жухрай (-«Як гартувалася сталь», 
1973, телевізійний), Ковпак (три¬ 
логія <Дума про Ковпака», 1975— 
78), письменник Галузо (<Море», 
1978), Мел (^Ув’язнений 2-ї аве¬ 
ню», 1980, телевізійний), Ілько 
(<Високий перевал», 1981). З 1953 
викладає в Київ, ін-ті театр, 
мистецтва. Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції. Премія Ле¬ 
нінського комсомолу, 1974. 
Літ.: Стишова Е. Константин Степан¬ 
ков. В кн.: Актерьі советского кино, 
в. 14. М., 1978. Д. М. Мусієнко. 

СТЕПАнОВ Аркадій Євгенович 
(н. 14.V 1929, Київ) — укр. рад. 
вчений у галузі обчислювальної 
техніки та математичного моделю¬ 
вання, доктор тех. наук (з 1975). 
професор (з 1978), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1982). Член КПРС з 
1965. Закінчив (1953) Київ, інж.- 
буд. ін-т, викладав у ньому. В 
1960—70 працював в Ін-ті кіберне¬ 
тики АН УРСР, 1971—80 — в 
Ін-ті електродинаміки АН УРСР. 
З 1981 — в Ін-ті проблем моделю¬ 
вання в енергетиці АН УРСР. Осн. 
праці стосуються методів і спеці¬ 
алізованих обчислюв. пристроїв 
для моделювання прикладних за¬ 
дач матем. фізики. Премія ім. 
С. О. Лебедєва АН УРСР, 1981. 
СТЕПАНОВ Володимир Євгено¬ 
вич [н. 1 (14).ХІІ 1913, ст. Щеглов- 
ка, тепер у складі м. Макіївки 
Донец. обл.] — рад. астрофізик,, 
чл.-кор. АН СРСР (з 1968), голова 
Президії Східно-Сибірського фі¬ 
ліалу Сибірського відділення АН 
СРСР (1972—76). Член КПРС з 
1942. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив (1937) Моск. ун-т. 
У 1937—41 працював у Ташкент¬ 
ській обсерваторії, 1946—53 — 
у Львівській астрономічній обсер¬ 
ваторії (з 1950 — директор), 
1953—55—у Моск. ун-ті,'1955—62— 
у Кримській астрофіз. обсервато¬ 
рії. З 1962 — зам. директора, у 
1964—78 — директор Сибірського 
ін-ту земного магнетизму, іоно¬ 
сфери та поширення радіохвиль 
АН СРСР (Іркутськ). Наук, праці 
С. присвячені фізиці Сонця. Роз¬ 
в’язав рівняння перенесення ви¬ 
промінювання в магн. полі з ураху¬ 
ванням поглинання і розсіюван¬ 
ня, одержав результати, що сто¬ 
суються магн. полів, активних об¬ 
ластей і плазми Сонця. Створив 
спектрограф з подвійним відбит¬ 
тям і магнітограф для вимірюван¬ 
ня слабких магн. полів на Сонці. 
Досліджував обертання сонячної 
корони. Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни 2-го ступеня, 2 
орденами Трудового Червоного 
Прапора, З ін. орденами, медалями. 
СТЕПАН О В Георгій Володимиро¬ 
вич (н. 9.ІУ 1919, м. Бійськ, тепер 
Алт. краю) — рос. рад. філолог, 
акад. АН СРСР (з 1981X Член 
КПРС з 1956. Закінчив Ленінгр. 
ун-т (1947). Учасник нац.-революц. 
війни в Іспанії 1936—39 і Великої 
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Вітчизн. ВІЙНИ. У 1948—71 пра¬ 
цював у Ленінгр. ун-ті (з 1969 — 
професор), з 1971 — завідуючий 
сектором романських мов, з 1977 
— директор Ін-ту мовознавства АН 
СРСР. Автор праць < Теоретична 
граматика іспанської мови» (ч. 1— 
2, 1972—81; у співавт.) та ін. 
Іноз. член ІСП. королівської ака¬ 
демії (з 1978), Лісабонської АН (з 
1978), Саксонської АН у Лейпцігу 
(з 1982). Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції, ін. орденами. 
Те.: Испанский язьік в странах Латин- 
ской Америки. М., 1963; Типология 
язьїковьіх состояний и ситуаций в стра¬ 
вах романской речи. М., 1976; К проб 
леме язьїкового варьирования. М., 
1979. С. В. Семчинський. 

СТЕПАнОВ Дмитро Іванович 
(1800—56) — укр. художник. У 
1809—17 навчався в петерб. АМ 
у А. Ухтомського. З 1817 очолю¬ 
вав граверну майстерню Межи- 
гірської фаянсової фабрики, з 
1826 у профес. школі цієї ф-ки 
викладав малювання і ^авюру. 
С. створив бл. 200 оригінальних 
гравюр, які було відтворено на 
фаянсі: <Чотири пори року», <Зо¬ 
лоті ворота в Києві», <Київський 
університет», краєвиди України, 
малюнки рослинного орнаменту, 
ілюстрації до творів І. Крилова, 
Ж. Лафонтена, В. капніста. Тво¬ 
ри зберігаються в ДМУНДМ 
у Києві. Іл. с. 531. 
СТЕПАнОВ Микола Олександро¬ 
вич [21.IV (З.У) 1807, Калуга — 
23.ХІ (5.ХІІ) 1877, Москва] — 
рос. художник-сатирик. Спец, ху¬ 
дожньої освіти не мав. Працював 
у журн. <Ералаш», а також <Ил- 
люстрированном альманахе» М. 
Некрасова та І. Панаєва. З 1849 
(разом з О. Даргомижським) вида¬ 
вав ^Музичний альбом», де вмі¬ 
щував дружні шаржі на рос. ком¬ 
позиторів. Створив також скульп¬ 
турні карикатурні портрети рос. 
письменників, композиторів і 
поетів. С.— автор політичних 
(альбоми <Карикатури», 1855, та 
чСучасні жарти», 1856), соціаль¬ 
них (<Знайомі», 1857—58) кари¬ 
катур. У 1858 (разом з В. Куроч- 
кіним) заснував журн. чИскра», 
з 1865 — редактор-видавець журн. 
чБудильник». Іл. с. 531. 
Літ.: Варшавский Л. Николай Алек- 
сандрович Степанов. М., 1952. 

СТЕПАнОВ Михайло Михайло¬ 
вич (ЗО.XII 1888, Миколаїв — 
12.VI 1953, Ялта Крим, обл.) — 
укр. рад. художник. Під час нав¬ 
чання в одес. гімназії займався 
живописом, користуючись при цьо¬ 
му порадами М. Кузнецова та В. 
Заузе. В 1915—19 працював під 
керівництвом М. Самокиим. Ство¬ 
рив монументальні полотна, прис¬ 
вячені подвигам рад. моряків: 
чЛегендарний корабель революції 
крейсер ,,Аврора“» (1948), чЧор- 
номорський флот у поході» 
(1951).^ 
СТЕПАНОВ Олександр Мико¬ 
лайович [21.1 (2.П) 1892, Одеса — 
ЗО.Х 1965, Москва] — рос. рад. 
письменник. Член КПРС з 1947. 
Учасник 1-ї світової та громадян, 
воєн. Друкуватися почав 1938. 
Автор істор. роману чПорт-Артур» 
(кн. 1—2, 1940—41; Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1946; однойм. п’єса у 
співавт.), в якому зображено події 
рос.-япон. війни 1904—05. Про¬ 

довженням його є роман чСім’я 
Звонарьових» (1959—63, не за¬ 
кінчений). Повість чСталевий ро¬ 
бочий загін» (1958) — про героїч¬ 
ну оборону Петрограда в лютому 
1918. Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
чЗнак Пошани», медалями. 
Те.: Укр. перекл. — Порт-Артур, 
кн. 1—2. К., 1955; У Керченській 
фортеці. Сімферополь, 1959. 

'М. Ф. Гетьманець. 
СТЕПАНОВ Олексій Степанович 
[24.IV (6.V) 1858, Сімферополь — 
5.x 1923, Москва] — рос. живопи¬ 
сець. У 1880—84 навчався в Моск. 
училищі живопису, скульптури та 
архітектури у І. Прянишникова. 

О. С. Степанов. Біля лісової сторож¬ 
ки. 1899. Київський музей російського 
мистецтва. 

Член Т-ва передвижників (1891— 
1903) та член-засновник <Союзу 
російських художниківо (1903— 
23). Твори: чЛосі» (1889), чЖу- 
равлі летять» (1891), чБіля лісо¬ 
вої сторожки» (1899), ч Вовки» 
(1912). Картини С. зберігаються в 
ДТГ у Москві, Київ, музеї рос. 
мистецтва. В 1899—1918 С. викла¬ 
дав у моск. 5^-щі живопису, 
скульптури та архітектури. 
Літ.: Лаврова О. И. Алексей Степано¬ 
вич Степанов. М., 1973. 
СТЕПАН ОВ Павло Іванович 
[4 (16).VI 1880, м. Тара, тепер 
Ом. обл. РРФСР — 26.VIII 1947, 
Москва] — рад. геолог, акад. АН 
СРСР (з 1939). Закінчив Гірничий 
ін-т у Петербурзі (1907). У 1913— 
24 працював у Геологічному комі¬ 
теті, 1919—26 — викладач Ле¬ 
нінгр. гірничого ін-ту. С.— один 
із засновників Геол. музею ім. 
акад. Ф. М. Чернишова і його 
директор (1926—47). З 1939 — 
керівник вуг. групи в Ін-ті геол. 
наук АН СРСР. Осн. праці при¬ 
свячені питанням геології вуг. 
родовищ Донбасу, Уралу, Пн. 
Кавказу, виявленню закономір¬ 
ностей поширення родовищ викоп¬ 
ного вугілля. Автор кількох під¬ 
ручників з геології вуг. родовищ. 
Нагороджений 2 орденами Лені¬ 
на. Держ. премія СРСР, 1943. 
степанов Тихін Федорович 
(1795, м. Воронеж — 1847, Харків) 
— рос. вчений у галузі економі¬ 
ки і права. В 1819 закінчив 
Харків, ун-т, з 1832 — професор, 
згодом і ректор цього ж ун-ту. 
Автор праць з питань політ, еко¬ 
номії, ^зтатистики, філософії і 
права. Його ч Записки про політич¬ 
ну економію» (X., 1837; ч. 1. СПБ, 
1844; ч. 2. X., 1848) на той час бу¬ 
ли в рос. л-рі перщим оригіналь¬ 
ним курсом політ, економії, при¬ 
хильник трудової теорії вартості 
А. Сміта. На противагу теорії 
народонаселення Т. Р. Мальтуса 
С. захищав ідею ч досконалої роз¬ 
мірності», властивої природі, 
де встановлюється взаємозалеж¬ 

ність населення й багатства. Ви¬ 
ступав проти протекціонізму. Роз¬ 
робляв питання демографії. 
степАнова Ангеліна Осипі вна 
(н. 23.XI 1905, Ніколаєвськ-на- 
Амурі, тепер Хабаров. краю) — 
рос. рад. актриса, нар. арт. СРСР 
(з 1960), Герой Соціалістичної 
Праці (1975). Член КПРС з 1952. 
Навчалась у 3-й Студії МХАТу, 
з 1924 — у трупі МХАТу. Серед 
ролей — Зінаїда (чДядечків сон» 
за Достоєвським), Ірина, Арка- 
діна (чТри сестри», чЧайка» 
Чекова), Кольцова (< Надзвичай¬ 
ний посол» А. Тур і П. Тура), 
Ліда (чПлатон Кречет» Корнійчу¬ 
ка), Патрік Кемпбелл (ч Милий 
брехун» Кілті), королева Єлиза¬ 
вета (ч Марія Стюарт» Шіллера). 
Нагороджена 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР. 1952. 
Літ.: Вишневская И Ангелина Сте- 
панова. В кн. Мчстера сценьї — Ге¬ 
рой Социалистического Труда, в. 1. 
М., 1979. 

степАнова (Прозуменщико- 
ва) Галина Миколаївна (н. 2Г.ХІ 
1948, Севастополь) — укр. рад. 
спортсменка, засл. майстер спорту 
(з 1964). Олімпійська чемпіонка 
з плавання (1964; брас, дистанція 
200 м). Чемпіонка Європи (1966, 
1970), багаторазова чемпіонка 
СРСР (1963—72). Рекордсменка 
світу (1964—67). Нагороджена ор¬ 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, чЗнак Пощани», медаллю. 
степАнова Олена Андріївна 
[5 (17).V 1891, Москва — 26.V 
1978, там же] — рос. рад. співач¬ 
ка (колоратурне сопрано), нар. 
арт. СРСР (з 1937). В 1912—44 — 
солістка Великого театру (Москва). 
Брала участь у роботі Оперної 
студії Великого театру під керів¬ 
ництвом К. Станіславського. Пар¬ 
тії: Антоніда, Людмила (чіван Су- 
санін», чРуслан і Людмила» 
Глинки), Снігуронька, Марфа 
(чСнігуронька», ч Царева нарече¬ 
на» Римського-Корсакова), Віо- 
летта (чТравіата» Верді). Відома 
і як камерна співачка. Нагородже¬ 
на 2 орденами Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. 
Літ.: Мастера Большого театра. М., 
1976. 

СТЕПАНбВСЬКИЙ Іван (бл. 
1710, Україна — рік смерті не¬ 
від., Петербург) — укр. лютніст. 
У 40-х рр. навчався гри на лютні 
у С. Вайса в Дрездені. Служив 
лютністом при дворах курфюрста 
Фрідріха Августа II (Дрезден), 
польс. короля (Варщава). З 1746 — 
придворний музикант у Петербург д. О. Степанова. 
зі. І. М. Лисенко. 
СТЕПАНКЖ Борислав Павлович 
(н. Іб.УІІ 1923, с. Канівщина, те¬ 
пер Прилуцького р-ну Черніг. обл.) 
— укр. рад. письменник, засл. пра¬ 
цівник культури Кирг. РСР та 
Чув. АРСР. Член КПРС з 1951. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Закінчив Київ, ун-т (1947). Пер- 
ща зб. вірщів — ч Назустріч вес¬ 
нам» (1948). Мотиви дружби на¬ 
родів, ідеї патріотизму й інтерна¬ 
ціоналізму звучать у поетичних 
книгах чБ’ють куранти» (1950), 
чРовесниці» (1951), ч Батьківське 
вогнище» (1958), чІменем сонця» 
(1966), чУклін тобі, Киргизіє» 
(1973), чП’ять пелюсток вогню» 
(1979). Перекладає з братніх лі- О. А. Степанова. 

П. І. Степанов. 

34 УРЕ, т. 10 
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СТЕПАНЮК 

Н. Г. Степанян. 

Я. С. Сгеповвй. 

Графіки деяких степе- 
вевнх функцій. 

тератзф. Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни 2-го ступеня, 
медалями. Премія ім. П. Г. Ти¬ 
чини чЧуття єдиної родини1974. 
Те.: Синьоокий мій липень. К., 1973; 
Поетичний триптих. К., 1980. 

П. О. Сердюк. 
СТЕПАН ІЬК Іван Васильович 
(19.IV 1903, с. Цуцнів, тепер с. 
Петрове Іваничівського р-ну Во- 
лин. обл.— 29.V 1934) — укр. 
рад. письменник. Член Комуні¬ 
стичної партії з 1931. Пересліду¬ 
ваний польс. бурж. урядом за ре- 
волюц. діяльність, 1925 емігру¬ 
вав до (ІРСР. Був членом літ. 
орг-цій ВУСПП і ^Західна У краї¬ 
нам. Друкуватися почав 1926 в 
журн. <Зоря>. У віршах і оповідан¬ 
нях показував трудовий героїзм 
робітн. класу, змалював життя 
зх.-укр. трудящих, їхню боротьбу 
за возз’єднання з Рад. Україною. 
Те.: Струмують дні. К., 1965. 
СТЕПАНЯН Нельсон Георгійо¬ 
вич [15 (28).ПІ 1913, м. Шуша, 
тепер Нагірно-Карабах, а. о. Аз. 
РСР — 14.ХП 1944, біля м. Ліє¬ 
пая Лат. РСР] — рад. військ, 
льотчик-штурмовик авіації ВМФ, 
підполковник, двічі Герой Рад. 
Союзу (1942, 1945). Член Кому¬ 
ністичної партії з 1932. В Рад. 
ВМФ з 1941. На поч. Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 — учас¬ 
ник Одеської оборони 1941, потім 
воював у складі ВПС Балт. флоту, 
командував ланкою, ескадрильєю, 
з квітня 1944 — штурманським 
авіаполком. Особисто здійснив 
240 бойових вильотів. Загинув 
під час виконання бойового зав¬ 
дання. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, З орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
СТУПАНЬ — селище міського 
типу Сарненського р-ну Ровен. 
обл. у РСР. Розташована на р. 
Горині (прит. Прип’яті), за 19 км 
від залізнич. ст. Малинськ. 4,4 
тис. ж. (1982). У С.— міжколг. 
буд. орг-ція, виробниче відділен¬ 
ня Сарненської райсільгосптехні- 
ки, лісництво, комбінат комуналь¬ 
них підприємств тощо. 2 заг.-осв. 
та музична школи, лікарня, сана¬ 
торій чГоринь». Будинок культу¬ 
ри, кінотеатр, 2 б-ки, істор. музей. 
С. відома з 1292, с-ще міськ. типу 
— з 1960. 
СТЕПАшКІНА Клавдія Іванівна 
[н. 15 (28).У 1912, Саратов] — 
радянський лікар, доктор мед. 
наук (з 1942), професор (з 1944), 
засл. діяч науки УРСР (з 1966). 
Закінчила Саратовський мед. ін-т 
(1936), де працювала на кафедрі 
терапії до 1944. В 1950—81 — зав. 
кафедрою пропедевтики внутр. 
хвороб Дніпроп. мед. ін-ту. Осн. 
праці присвячені проблемам біл¬ 
кового харчування при захворю¬ 
ваннях печінки, порушень функ¬ 
цій печінки при різних хворобах, 
дієтології та сердцево-судинної 
патології. м. К. Бородгй. 
СТЕПЕНЕВА Ф^НК\\\7\ — функ¬ 
ція вигляду у = аг", де а (кое¬ 
фіцієнт) і п (показник степеня) — 
фіксовані числа. При дійсних 
значеннях 2 і п С. ф. визначена для 
всіх 2 > 0, коли п — раціональне 
число з непарним знаменником — 
і для всіх 2 < 0. При 2 = 0 С. ф. 
дорівнює нулеві для П > о і невиз- 
начена при п < 0. Для 2 > 0 С. ф. 
зростає при п> 0 і спадає при 

п < 0 (мал.). С. ф. неперервна й 
диференційовна у всіх точках її 
визначення, крім 2 = 0 при 0 < 
< а < 1 (коли неперервність збе¬ 
рігається, а диференційовність 
порушується). Коли 2 або п — 
комплексні числа, С. ф. 2" при 
2 0 визначається формулою 

2" = = 
_ ^а{\п\2\+ілт^2-{-2кзіі)^ 

де /г = 0, ± 1, ± 2.С. ф. широ¬ 
ко використовують у математиці, 
фізиці тощо. 
СТУПІНЬ у математиці — 
в початковому розумінні добуток 
кількох однакових співмножни¬ 
ків. Позначення; а" = а • а ... а, 

п раз 
де а — основа, п — показник сте¬ 
пеня, а" — степінь. Розглядають 
також С. з нульовим, від’ємним, 
дробовим та ірраціональним по¬ 
казниками: а® = 1 (при а ^ 0); 

а-” = 1/а"; а"'" = ^а"; 

а® = Ііт а", - 

де г„ — довільна послідовність 
раціональних чисел, що прямує 
до а. Осн. дії над С.: а" а”* = 
= «"+"•; а^ : аГ = а"-"*; (а")"* = 
= а"'". В теорії аналітичних функ¬ 
цій розглядають також С. з уяв¬ 
ними основою і показником. 
СТЕПНЙЙ — колишня (1944—57) 
назва м. Елісти. 
СТЕПНЙЙ — могильник білозер- 
ського етапу зрубної культури 
біля с-ща Заповітного Кам’янсько- 
Дніпровського р-ну Запоріз. обл. 
на тер. радгоспу ^Степний» (звід¬ 
си й назва). Досліджений 1972. 
Налічував 13 курганів, в яких від¬ 
крито 14 поховальних споруд з 
стовповими конструкціями. Стіни 
поховальних ям були обшиті дош¬ 
ками. В одному з курганів знай¬ 
дено глиняні лощені кубки, чис¬ 
ленні бронзові прикраси, найдав¬ 
ніше в Сх. Європі скляне намисто 
та бронзовий з залізним лезом 
кинджал. С. датується за зна¬ 
хідкою фібули 11—10 ст. до н. е. 
Могильник належав родоплемін¬ 
ній знаті. В етнічному плані його 
пов’язують з ранніми кіммерійця¬ 
ми. Одна з пам’яток перехідного 
періоду від бронзового віку до 
раннього залізного віку. 
Літ.: Тереножкин А. И. Киммерий- 
цьі. К., 1976. В. В. Отрощенко. 
степова ЗбНА УКРАЇНИ — 
займає пд. частину республіки, 
простягаючись з Зх. на Сх. від 
ПОНИЗЗЯ Дунаю до пд. відрогів 
Середньоросійської височини май¬ 
же на 1000 км смугою завширшки 
бл. 500 км. У межах С. з. У. роз¬ 
ташовані Одес., Микол., Херсон., 
Дніпроп., Запоріз., Донец., Во- 
рошиловгр. області, пд. частини Кі- 
ровогр. і Харків, областей та рів¬ 
нинна частина Крим. обл. Займає 
240 тис. км^, що становить 40% тер. 
республіки. Кліматичні умови 
С. 3. У. м’якші, ніж у степах сх. 
частини Євразії. С. з. У. харак¬ 
теризується найбільшими на Ук¬ 
раїні тепловими ресурсами, най¬ 
довшим вегетаційним періодом та 
найменшою зволоженістю. За рік 
зона одержує від 4100 до 5230 
Мдж/м^ сонячної радіації. Річний 
радіаційний баланс становить від 

1900 до 2210 Мдж/м^. Пересічна 
т-ра січня —2, —9°, липня -|-20, 
-^24®. Безморозний період триває 
від 220 днів на Пд. Зх. зони до 
150 на Пн. Сх. Річна сума т-р, ви¬ 
щих за 10®, становить 2800—3600®. 
Тривалість вегетаційного періоду 
210—245 днів. Річна сума опадів 
зменшується від 450 мм на Пн. до 
350—300 мм у Причорномор’ї. 
Максимум опадів — у 1-й пол. лі¬ 
та. Сніговий покрив нестійкий, 
взимку часто бувають відлиги. 
Випаровуваність у межах С. з. 
У.— 900—1000 мм на рік. У зв’яз¬ 
ку з незначною кількістю опадів і 
великим випаровуванням річки С. 
3. У. маловодні, особливо влітку. 
Великі річки — Дніпро, Пд. Буг 
є транзитними для зони. Озера в 
основному приморського лиман¬ 
ного типу, частина їх солоні. Най¬ 
поширеніші звичайні (6—9% гу¬ 
мусу) та південні (5—6%) чорнси 
земи, які займають бл. 90% площі 
зони. В комплексі з каштанови¬ 
ми (2—3% гумусу) грунтами трап¬ 
ляються солонці; у подах пошире¬ 
ні солончаки й солоді. Природна 
трав’яниста рослинність цілинних 
степів збереглася на незначних 
ділянках, переважно у заповідни¬ 
ках {Український степовий за¬ 
повідник, ‘ Асканія-Нова). Крім 
злаків, у складі травостою є чима¬ 
ло дводольних. Навесні багато 
ефемерів, ефемероїдів — крупка, 
зірочка, горицвіт тощо. Деревна 
рослинність поширена на Пн. зо¬ 
ни — байрачні ліси та в заплавах 
річок — осокірники, вербняки то¬ 
що. Сучасний тваринний світ пред¬ 
ставлений гризунами (зайці, хов¬ 
рахи, бабаки, хом’яки, миші) та 
хижаками, які на них полюють 
(вовки, лисиці, тхори, борсуки); 
серед птахів поширені жайворон¬ 
ки, перепілки, куріпки, трапля¬ 
ються дерихвіст, дрофа, орел, 
сова та ін. За тепловим режимом, 
зволоженістю, грунтами й умова¬ 
ми природокористування С. з. 
У. поділяють на дві підзони — пн. 
і пд. У межах пн. підзони виділя¬ 
ють Дністровсько-Дні¬ 
провську, Лівобереж¬ 
но-Дніпровську, При- 
азовськ у, Донецьк у. До¬ 
нецько-Донську та Мол¬ 
давську північносте- 
пові провінції. До пд. під¬ 
зони входять Дунайсько- 
Дністровська, Причої>- 
поморська, Причорно- 
морсько-Приазовська 
та Кримська південно- 
степові провінції. Де¬ 
які дослідники поділяють зону на 
три підзони: північностепову, се- 
редньостепову й південностепову. 
у С. 3. у. виділяють 21 фіз.-геогр. 
область. Зона належить до найос- 
воєніших — орні землі станов¬ 
лять бл. 75% її земельного фон¬ 
ду. Переважають зернові культури 
(бл. 50% оброблюваних земель), 
гол. чин. озима пшениця, поде¬ 
куди культивують рис. з тех. 
куль-птр поширені соняшник, цук¬ 
рові буряки. По всій С. 3. у. ви¬ 
рощують баштанні культури. На 
с.-г. виробництво негативно впли¬ 
вають недостатня зволоженість те¬ 
риторії, часті посухи, суховії, пи¬ 
лові бурі, засоленість грунтів. Ос¬ 
новними меліоративними заходами 
зонального значення є штучне зро- 
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шування» полезахисне лісонаса¬ 
дження, меліорація засолених 
грунтів, запобігання засоленню в 
умовах зрошування тощо. 
Літ.: Маринич О. М. [та ін.]. 
Фізична географія Української РСР. 
К., 1982. ^ ^ В. М. Пащенко. 
СТЕПОВИМ Яків Степанович 
[справж. прізвище — Якименко; 
8 (20).Х 1883, Харків — 4.ХІ 1921, 
Київ] — укр. рад. композитор, 
публіцист, муз. діяч. Брат Ф. 
Акименка. В 1895—1902 співав у 
Придворній співацькій капелі (Пе¬ 
тербург). У 1902—09 навчався в 
Петерб. консерваторії (клас М. 
Римського-Корсакова, після його 
смерті — клас А. Лядова; випуск¬ 
ні іспити склав 1914). У 1912—14 
виступав із статтями в моск. жур¬ 
налі чМузика» та в чРусской му- 
зьїкальной газете». З 1914 — учас¬ 
ник 1-ї світової війни. З 1917 
жив у Києві, викладав у консер¬ 
ваторії. З 1919 — зав. муз. сек¬ 
цією Всеукр. муз. комітету відділу 
мистецтв при Наркомосі УРСР, 
муз. керівник театру <М у зична 
драма> і держ. вокального ансамб¬ 
лю. Брав участь у створенні симф. 
оркестру ім. М. В. Лисенка, держ. 
струнного квартету, нар. консерва¬ 
торії. Музиці С. притаманні ви¬ 
сока ідейність, народність і реа¬ 
лізм. Ще в роки навчання він ство¬ 
рив вокальні цикли чБарвінки» 
1905—06, на слова Т. Шевченка, 
. Франка, Лесі Українки, М. Чер- 
нявського) та ч Пісні настрою» 
(1907 — 09, на слова О. Олеся), 
муз. мініатюри, сонату, рондо і 
фантазію для фортепіано (1909— 
13), чПрелюд пам’яті Т. Шевчен¬ 
ка» (виконав його 1912 в Москві 
на літ.-муз. вечорі, присвяченому 
поетові). 
Після Великої Жовтневої соціалі¬ 
стичної революції С. упорядку¬ 
вав і гармонізував першу на Ук¬ 
раїні збірку революц. пісень, ку¬ 
ди ввійшли чІнтернаціонал», чВар¬ 
шав’янка», чСмело, товарищи, в 
ногу», чШалійте, шалійте», чВ 
бою полягли ви» та ін. Створив 
вокальні композиції чКаменярі», 
чУ долині село лежить», чЗемля» 
(на слова І. Франка), чКоваль» 
(на слова Ф. Петруненка), чХма- 
ра» (на слова Ю. Будяка), де зве¬ 
личив образ робітника-пролетаря. 
Написав також романси та пісні 
на слова Шевченка, Лесі Україн¬ 
ки, П. Тичини, 2 сюїти для симф. 
оркестру на укр. теми, сатиричні 
антирелігійні вокальні твори на 
вірші С. Руданського (чНа тім 
світі», чПрийшла в церкву стара 
баба», чЧумак з мазницею», чГнав- 
ся постом засідатель» та ін.). Гар¬ 
монізував 50 укр. нар. пісень для 
хору, видав збірки пісень для ді¬ 
тей чМалим дітям», чПроліски» 
(З вип.), ч5 шкільних хорів», 
чКобзар». В останні місяці життя 
почав писати оперу чНевольник» 
(за Шевченком^ рукопис не зберіг¬ 
ся). 
Літ.: Грінченко М. О. Я. С. Степо¬ 
вий. В кн.: Грінченко М. Вибране. 
К., 1959; Шварцман Ш. Яків Степовий. 
К., 1951; Степанченко Г. В. Я. С. Сте¬ 
повий і становлення української ра¬ 
дянської музики. К., 1979; Булат 
Т. П. Яків Степовий. К., 1980. 

М. М. Гордійчук. 

СТЕПОВЙЙ ГІРЧАК (Лсгоріі- 
Іоп) — рід багаторічних трав’я- 
нистих рослин родини складно¬ 

цвітих. Стебло дуже розгалужене. 
Листки здебільшого ланцетні. 
Квітки трубчасті, ро>їсеві, зібрані 
в невеликі кошики, на верхівках 
стебел. Плід — сім’янка. 2 євро- 
азіатські види. В УРСР пошир. 
С. г. повзучий, або рожевий (А. 
герепз). Багаторічний коренепа¬ 
ростковий карантинний бур’ян, по¬ 
сухостійкий, солевитривалий; за¬ 
смічує посіви, отруйний для овець, 
коней і верблюдів. Заходи 
боротьби: карантин; гербіци¬ 
ди; глибока оранка та ін. 
СТЕПОВЙЙ ГбВІР — говір укр. 
мови. Належить до її південно- 
східного наріччя. Поширений на 
великій території (див. карту до 
ст. Діалект, т. З, с. 192—193). У 
складі С. г. виділяють говірки: 
нижньонаддніпрянські (провідний 
тип говірок С. г., близьких до 
середньонадднгпрянського говору^, 
західностепові, донецькі, півден- 
нобессарабські. Характерні риси 
С. г.: перехід в о ненаголошеного 
у (озвар, сос’ід), а також а на 
початку слова (окац’ііа), перехід 
(у деяких ареалах) ненаголошеного 
о в а (чванй» замість чвонй»), 
надлишкові закінчення (жаб’іу, 
тел’ат’іу), вплив відмінкових за¬ 
кінчень іменників твердої групи на 
іменники ін. груп (земл’біу, са- 
жоіу, товаришеві, товаришем то¬ 
що), наявність подекуди пара¬ 
лельних закінчень (руко]у — ру- 
кбй, печей — печ’іу) та ін. Є своє¬ 
рідна лексика (карай — чберест», 
отарник — ччабан» тощо). 

О. С. Юрченко. 
СТЕПбВИЧ Андроник Оникійо- 
вич (справж. прізв.— Дудка-Сте- 
пович; 1856, с. Лебединці, тепер 
Срібнян. р-ну Черніг. обл.— 1935, 
Київ) — укр. філолог-славіст. Нав¬ 
чався в Колеги Павла Галагана 
(1871—75). Закінчив Київ, ун-т 
(1879). Викладав рос. словесність 
у київ, гімназіях (1879—88), сло¬ 
в’ян. філологію в Київ, ун-ті 
(1895—1917). Був директором 
Колегії Павла Галагана (1893— 
1906). Заснував у Києві приватну 
чоловічу гімназію (1907). Після 
Великої Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюції — професор славістики в 
Київ, ін-ті нар. освіти (1920—24), 
читав слов’ян, філологію аспіран¬ 
там ВУАН (до 1930). Осн. праці: 
ч Нариси з історії чеської літера¬ 
тури» (1886), ч Нариси з історії 
слов’янських літератур» (1893), 
ч Нариси історії сербохорватської 
літератури» (1899) та ін. Перекла¬ 
дав твори А. їрасека, Я. Врхліць- 
кого, І. Вазова. О. М. Апанович. 
СТЕПОВІ БЛЮДЦЯ — Див. 
Блюдця степові. 
СТЕПОВГ Збни — природні 
зони земної кулі, для яких харак¬ 
терне переважання трав’янистої, 
головним чином злакової рослин¬ 
ності на чорноземних і каштанових 
грунтах. Формується в Пн. і Пд. 
півкулях у межах помірних і суб^ 
тропічних поясів. Степові зо¬ 
ни помірних поясів у 
Пн. півкулі простягаються майже в 
широтному напрямі в Євразії, 
поширені в Пн. Америці (мають 
переважно меридіональне простя¬ 
гання). У Пд. півкулі степові ланд¬ 
шафти є лише у пд. частині Пд. 
Америки. Клімат сухий континен¬ 
тальний, часто бувають посухи. 
Літо помірно жарке (пересічна т-ра 

липня у Пн. півкулі -1-20, -1-24®). 
Зима холодна, малосніжна (пере¬ 
січна т-ра січня від 0 до —ЗО®). 
Часто бувають сильні вітри, су¬ 
ховії та пилові бурі. Опадів 200— 
450 мм на рік Гідрографічна сіт¬ 
ка розвинута мало. Переважають 
чорноземи, поширені також темно- 
каштанові й каштанові грунти, 
часто солонцюваті. Більшу части¬ 
ну земель С. 3. розорано. Природ¬ 
на рослинність (багаторічні зла¬ 
ки — ковила, типчак, тонконіг, 
клейстогена, бізонова трава тощо, 
а також різнотрав’я) збереглася в 
основному в заповідниках. З тва¬ 
рин характерні гризуни (ховрахи, 
бабак, хом’як), вовк, сайгак, ли¬ 
сиця та ін. Степові зони 
субтропічних поясів 
поширені фрагментарно в Пн. Аме¬ 
риці, на Пд. Південної Америки, 
Австралії та Азії. Порівняно з сте¬ 
пами помірних поясів вони мають 
жаркіший клімат з теплою зимою 
(пересічна т-ра найхолоднішого мі¬ 
сяця 5—12®). Часті сильні посухи. 
Опадів 500—600 мм на рік. По¬ 
верхневий стік незначний. Грунти 
сіро-коричневі, іноді засолені. 
Характерні дерновинні злаки (бо¬ 
родач, тонконіг бульбистий, егі- 
лопс, стоколос тощо), а також 
чагарники. 
В межах СРСР С. 3. помірного 
поясу простягається смугою від 
Причорноморської низовини до Ал¬ 
таю, на Сх. від нього вона має 
острівне поширення. В субтропіч¬ 
ному поясі ділянки степу є на 
Закавказзі (Кура-Араксинська ни¬ 
зовина). В С. 3. розміщені найваж¬ 
ливіші райони вироби, зерна, со¬ 
няшнику, кукурудзи, баштанних 
культур; розвинуте тваринництво. 
Більша частина площ освоєних 
цілинних і перелогових земель — 
у межах С. 3. В СРСР у степах 
застосовують систему меліоратив¬ 
них (див. Меліорація) заходів. 
Про С. 3. в межах УРСР див. Сте¬ 
пова зона України. Карту див. до 
ст. Зони фізико-географічні, т. 4, 
с. 304—305. г. Є. Гришанков. 
чСТЕПЬ» — щотижнева літера- 
турно-громад. газета буржуазно- 
ліберального напряму. Виходила 
1885—86 у Катеринославі (тепер 
м. Дніпропетровськ) рос. мовою. 
На сторінках чС.» висвітлювалось 
місцеве громадсько-культур. і літ. 
життя, друкувалися оршінальні 
та перекладні твори, вірші, народ¬ 
ні пісні. В газеті співробітничав 
І. І. Манжура, друкувалися стат¬ 
ті Д. І. Яворницького, твори М. Л. 
Кропивницького, вміщувались від¬ 
гуки про гастролі театр, трупи 
М. Л. Кропивницького. 

О. П. Довгопола 
СТЕРАДіАН (від грец. атЕрєбе, 
тут — тілесний і радіан), ср — оди¬ 
ниця тілесного кута. 1 С.— ті¬ 
лесний кут, що вирізає на сфері, 
з центром у вершині кута, поверх¬ 
ню, площа якої дорівнює квадра¬ 
тові радіуса сфери. Повна сфера 
утворює тілесний кут в 4 я ср. 
СТЕРВ’І^ТНИК (МеорЬгоп рег- 
споріегіїз) — птах групи грифів 
род. яструбових. Довж. до 75 см, 
розмах крил до 170 см, маса по¬ 
над 2 кг. Частина голови і горло 
голі (шкіра жовта) або вкриті 
волосовидним пір’ям. На поти¬ 
лиці і шиї є чкомір» з видовжених 
вузьких пер. Оперення біле, махо- 

СТЕРВ’ЯТНКК 

М. о. Степанов. 
Карикатура чЛіберал- 
еквілібрист^. Журнал 
чИскра>. 1859. 

Д. 1. Степанов. чЗоло- 
ті ворота в Києві». 
Тарілка, фаянс. 1847. 

Степовий гірчак 
звичайний: 
1 — верхня частина 
рослини; 
2 — суцвіття; 
3 — квітка; 
4 — сім’янка. 

34' 
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СТЕРЕОБАТ 

Стерв’ятник. 

36 \ / За 
я* 

Оптична схема лінзо¬ 
вого стереоскопа: 
1 — лінза; 2 — вісь 
ока спостерігача; За і 
36 — однакові точки на 
лівому й правому плос¬ 
ких зображеннях сте- 
реопари; 4 — точка, 
в ЯКІЙ стереоскопічно 
суміщені точки За і 
56. 

ві пера чорні. Поширений в Аф¬ 
риці, Пд. Європі, Серед, і Пд. 
Азії; в УРСР дуже рідко гніздить¬ 
ся в Криму. Живе в пустелях, 
степах, передгір’ях. Гнізда на ске¬ 
лях, кручах, схилах ярів тощо. 
Кладку в березні — квітні з 2 яєць 
насиджують самка і самець 6л. 40 
діб. Живиться надлом і покидька¬ 
ми. Як рідкісний вид включений у 
Червону книгу Української РСР. 

В. М. Зубаровський. 
СТЕРЕОБАТ (грец. отєрєорахцб) 
— в античній архітек'пгрі — схід¬ 
частий цоколь храму або колонади. 
В давньогрец. архітектурі С. зви¬ 
чайно складався з З сходинок, 
верхня з яких (або лише її поверх¬ 
ня) наз. стилобатом. 
СТЕРЕОМЕТРІЯ (від грец. охє- 
ргбс, — об’ємний, просторовий і 
цєхрєсо — вимірюю) — розділ еле¬ 
ментарної геометрії, в якому ви¬ 
вчають просторові фігури. Пор. 
Планіметрія. 
стереопАра — сукупність ДВОХ 
ПЛОСКИХ зображень {діапозитивів, 
кіно- і телевізійних кадрів тощо) 
того самого об’ємного об’єкта, 
одержаних з двох рівновіддалених 
від нього точок, ві;щаль між яки¬ 
ми (стереобаза) дорівнює середній 
віддалі між очима людини. При 
розгляданні С. (наприклад, через 
стереоскоп) одне з зображень 
сприймається лівим оком спостері¬ 
гача, друге — правим, що й ство¬ 
рює враження об’ємності, просто¬ 
ровості об’єкта (див. Стереоско¬ 
пічне зображення). С. одержують 
переважно за допомогою стерео¬ 
скопічного фотоапарата, стерео¬ 
скопічного (з двома об'єктивами) 
кінознімального апарата, двох пе¬ 
редавальних телевізійних трубок 
або спец, приставок до об’єктивів 
звичайних фото- і кіноапаратів. С. 
дає змогу створювати об’ємно-про¬ 
сторові зображення об’єктів у 
стереоскопічному кіно (див. та¬ 
кож Інтегральне стереокіно), сте¬ 
реотелебаченні і стереофотогра¬ 
фії, стереоскопічній фотограм¬ 
метрії тощо. 
СТЕРЕОСКСЗП (від грец. ахєрєб^ 
— об’ємний і охояєсо — розгля¬ 
даю) — оптичний прилад для роз¬ 
глядання стереопар з об’ємним 
сприйманням зображуваного об’єк¬ 
та. Осн. частинами С. (мал.) є 
лінзи або дзеркала, за допомогою 
яких два плоскі зображення об’єк¬ 
та (стереопара) сприймаються 
спостерігачем як одне об’ємне 
(стереоскопічне). Розрізняють С. 
портативні (польові переносні й 
кишенькові, стереоскопічні окуля¬ 
ри), настільні і стаціонарні. Дея¬ 
кі настільні й стаціонарні прила¬ 
ди (т. 3. скануючі С.) дають змогу 
одночасно спостерігати кілька 
стереопар. Є С.-пантографи (для 
картографічних робіт), а також 
С. з вимірювальними (паралаксо- 
метри) і креслярськими пристосу¬ 
ваннями. Застосовують С. гол. чин. 
для дешифрування знімків. 
СТЕРЕОСКОПГЧНЕ ЗОБРА¬ 
ЖЕННЯ — зображення, що при 
розгляданні сприймається як об’¬ 
ємне (тривимірне). Об’ємність його 
зумовлюється бінокулярним сте¬ 
реоскопічним ефектом (див. Бі¬ 
нокулярний зір). На відміну від 
звичайних фотографічних зобра¬ 
жень С. 3. дає змогу визначати роз¬ 
міри як всього об’єкта, так і його 

частин. С. 3. виникає при прое¬ 
ціюванні або спостеріганні стерео- 
пари чи голограми (див. Гологра¬ 
фія). В разі проеціювання правого 
і лівого зображень стереопари 
(напр., на екран) контури зобра¬ 
жуваних об’єктів виявляються зсу¬ 
нутими один ВІЩ10СН0 одного на 
величину т. 3. лінійного (горизон¬ 
тального) паралакса, через що 
спостерігати таке зображення без 
спец, пристроїв (приладів) — сте¬ 
реоскопів, растрових екранів, 
окулярів з поляроїдами тощо — 
неможливо. Зі зміною положення 
спостерігача змінюється і створю¬ 
ване на екрані С. з.: якщо спосте¬ 
рігач віддаляється від екрана, воно 
розтягується за глибиною, з наб¬ 
лиженням його до екрана — стя¬ 
гується. Спостерігання голограм 
(у прохідному або відбитому моно- 
або немонохроматичному світлі) 
спец, пристроїв не потребує. Див. 
також Стереоскопічне кіно. Сте¬ 
реотелебачення. 

О. А. Янушевський. 
СТЕРЕОСКОПГЧНЕ КІНб, сте¬ 
реокіно — виробництво і демонст¬ 
рування кінофільмів, особливістю 
яких є об’ємне (стереоскопічне) 
сприйняття глядачем спостережу¬ 
ваних на екрані зображень; вид 
кінематографії. Відчуття об’єм¬ 
ності зображень створюється мето¬ 
дами голографії або виникає при 
спостереженні двох плоских зобра¬ 
жень одного й того ж об’єкта, що 
зняті з різних рівновіддалених 
від нього точок і утворюють стерео- 
пару. В процесі виробництва сте¬ 
реофільмів зображення (праве, 
ліве) стереопари одержують на 
двох плівках двома синхронно дію¬ 
чими однооб’єктивними кінозні¬ 
мальними апаратами, або на одній 
плівці двооб’єктивним стереоско¬ 
пічним апаратом (з насадками, 
що змінюють стереобазу) чи од- 
нооб’єктивним апаратом з двома 
дзеркалами, встановленими під 
певним кутом одне до одного. 
Багатостереопарне знімання (див. 
Інтегральне стереокіно) здійсню¬ 
ють звичайно на заг. кіноплівку 
одним апаратом з кількома (до 
10) об'єктивами. Проеціюють пра¬ 
ві й ліві зображення, зняті на дві 
плівки, двома звичайними синх¬ 
ронно діючими кінопроекційними 
апаратами, а зняті на одну плівку 
— кінопроекційним апаратом з 
двома об’єктивами і насадкою, що 
забезпечує накладення цих зобра¬ 
жень одне на одне. Щоб створити 
у глядача ілюзію стереоскопіч¬ 
ності зображуваних об’єктів, на¬ 
кладені зображення розділяють на 
два (праве, ліве) за допомогою 
спец, пристроїв — індивідуальних 
(окулярів) і колективних {растро¬ 
вих екранів). Дія індивідуальних 
пристроїв грунтується на спект¬ 
ральному або поляризаційному 
розділенні (див. Поляризація світ¬ 
ла) світлових променів, що утво¬ 
рюють ліве і праве зображення. 
При спектральному розділенні 
зсюраження спостерігається через 
окуляри (анагліфи) з склом різно¬ 
го (для кожного ока) кольору, а 
кожне зображення стереопари про¬ 
еціюється на екран через світло¬ 
фільтр відповідного кольору. В 
разі поляризаційного розділення 
використовують поляроїдні оку¬ 
ляри (з взаємно перпендикулярни¬ 

ми площинами поляризації) і від¬ 
повідні поляризаційні світлофільт¬ 
ри до кінопроекторів. Спектраль¬ 
ний метод застосовують обмежено 
(лише в навч. кіно), поляриза¬ 
ційний метод використовують 
при демонструванні кольорових 
стереофільмів. Колективні при¬ 
строї — стереоскопічні растрові 
екрани — забезпечують у горизон¬ 
тальній площині (на рівні очей 
глядача) зони вибіркового (тільки 
для правого або тільки для ліво¬ 
го ока) бачення. Вперше С. к. 
з застосуванням растрів намага¬ 
лися здійснити наприкінці 19 ст. 
Перший кінотеатр з растровим ек¬ 
раном обладнав 1928 інж. Е. 
Ноайон (Бельгія). В СРСР 1937 
відбулось дослідне демонструван¬ 
ня стереофільмів за системою, за¬ 
пропонованою (1935) С. П. Івано¬ 
вим,— з застосуванням перспек¬ 
тивного (радіального) растра. Пер¬ 
ший художній фільм за цією систе¬ 
мою чКонцерт^ (реж. О. М. Ан- 
дрієвський, 1940) було показано 
(1941) у Москві у першому в світі 
постійно діючому стереокінотеатрі 
чМосква>. У 60-ті роки розроб¬ 
лено систему С. к. чСтерео У 0>, 
яка дає змогу демонструвати філь¬ 
ми як з використанням растрових 
екранів, так і поляризаційним 
методом. Перший фільм, знятий 
за цією системою,— чНі та так> 
(реж. А. М. Кольцатий, 1967). В 
УРСР кінотеатри з показом філь¬ 
мів за системою ◄:Стерео70> функ¬ 
ціонують у Києві (з 1976) та Ялті 
(з 1977). СРСР — єдина в світі 
країна (1982), в якій організовано 
планомірне виробництво і демон¬ 
стрування стереофільмів. 

О. А. Янушевський. 
СТЕРЕОСКОПГЧНИЙ ФОТО¬ 
АПАРАТ — фотографічний апог 
рат, яким одночасно одержують 
зображення одного об’єкта, що 
утворюють стереопару. У С. ф. 
два ідентичні об'єктиви, віддаль 
між оптичними осями яких (сте¬ 
реобаза) становить звичайно 65— 
70 мм (серед, віддаль між зіниця¬ 
ми очей людини), і один видошу¬ 
кач. Механізми затворів і діа¬ 
фрагм С. ф. кінематично пов’яза¬ 
ні між собою і діють синхронно. 
стереотелебачення (від 
грец. ахєрєб^ — об’ємний, просто¬ 
ровий і телебачення) — система 
чорно-білого або кольорового те¬ 
лебачення, яка створює у глядача 
враження глибини простору й об’¬ 
ємності зображення. Грунтується 
на бінокулярності зору людини 
(див. Бінокулярний зіру, пов’яза¬ 
не з передаванням і відтворенням 
двох плоских зображень (телеві¬ 
зійної стереопари). Для сприй¬ 
мання глядачем відповідних (для 
лівого і правого ока) зображень 
служать, як правило, спец, окуля¬ 
ри. Розрізняють системи С. для 
телевізійного мовлення і для при¬ 
кладних цілей. Найперспективні- 
шою є стереокольорова сумісна 
система телевізійного мовлення, за 
якою можна приймати на спец, і 
звичайних (кольорового і чорно- 
білого телебачення) телевізорах 
відповідно стереокольорове, ко¬ 
льорове і чорно-біле двовимірне 
зображення. Принципово нові 
можливості рОЗВЕГГКОВІ систем С. 
надає голографія. Різновид С.— 
багаторакурсне телебачення. 
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Літ.: Шмаков П. В., Колин К. Т., 
Джакония В. Е. Стереотелевидение 
(черно-белое и цветное). М., 1968; Ко- 
пилов П. М., Тачков А. Н. Телеви- 
девие и голография. М., 1976; Теле- 
видение. М., 1979. А. М. Черній. 

СТЕРЕОТЙП ДИНАМГЧНИЙ 
(від грец. ахєрєбб, тут — твердий 
і хгілОб — відбиток) — складна 
форма діяльності людини й ви¬ 
щих тварин, що являє собою за¬ 
фіксовану систему умовних реф¬ 
лексів і безумовних рефлексів, 
об’єднаних в єдиний функціональ¬ 
ний комплекс. Утворюється під 
впливом стереотипно повторюва¬ 
них змін і впливів зовн. і внутр. 
середовищ організму. Об’єднання 
послідовно виникаючих рефлексів 
в єдину систему відбувається при 
утворенні зв’язків між слідами 
збудження чи гальмування від 
кожного попереднього сигналу і з 
кожною наступною зоною збуджен¬ 
ня або гальмування. С. д. є ре¬ 
зультатом складної аналітико-син- 
тетичної діяльності і основою сис¬ 
темної діяльності головного мозку, 
оскільки цілий ряд реакцій орга¬ 
нізму синтезується в єдине ціле 
у вигляді організованого і упо¬ 
рядкованого акту поведінки. С. д. 
може автоматично відтворюватись 
при дії будь-якого компонента, 
що входить до його складу, при¬ 
чому осн. значення у відтворенні 
С. д. мають порядок і місце подраз¬ 
ника в системі. Утворення С. д. має 
велике значення у забезпеченні 
актів поведінки, оскільки автома¬ 
тизація пристосовних реакцій по¬ 
легшує діяльність нервових клітин 
при виконанні стереотипної систе¬ 
ми рефлексів. С. д., особливо 
складні його форми, утворюється 
важко, але при тривалому викори¬ 
станні стає дуже стійким до зовн. 
або внутр. впливів, тобто до змін 
зовн. стереотипу подразників. Змі¬ 
на С. д. вимагає значних зусиль 
і іноді навіть не під силу для 
нервової системи певного індиві¬ 
да, що виявляється у виникненні 
функціональних порушень вищоі 
нервової діяльності (напр., нев¬ 
розів). 
Літ.: Муравьева Н. П. Условнореф- 
лекторвьіе стереотипи в норме и 
патологии. М., 1976; Чайченко Г. М., 
Харченко П. Д. Физиология висшей 
нервной деятельности. К., 1981. 

Г. М. Чайченко, 

СТЕРЕОТЙП ПОВЕДГНКИ ВИ- 
довйй — інстинктивні форми 
поведінки, характерні для всіх 
тварин одного виду і здійснюва¬ 
ні стереотипно (див. Стереотип 
динамічний). Виявляється у різ¬ 
них інстинктивних (див. Інстинкт) 
реакціях, характерних для харчо¬ 
вої, захисної, орієнтовно-дослід¬ 
ницької, батьківської, групової та 
ін. форм поведінки даного виду 
(див. Видотипова поведінка тва¬ 
рин). Характер інстинктивних 
реакцій визначається морфологіч¬ 
ними особливостями будови орга¬ 
нізму і зовн. середовищем, в нево¬ 
лі у тварин часто розвиваються 
монотонно повторювані стереотипи 
поведінки, або тики, особливо в од¬ 
номанітному, збідненому середо¬ 
вищі. ^ Г. М. Чайченко. 
СТЕРЕОТИПІЯ (від ^ец. ахєрє- 
6^, т^ — твердий і хбЯОб — від¬ 
биток) — виготовлення копій форм 
високого друку — стереотипів. Сте¬ 
реотипи явл5гють собою плоскі 

пластини (для тигельних і плоско- 
друкарських машин) або напівци- 
ліндри (для ротаційних друкар¬ 
ських машин) з рельєфними дру¬ 
куючими елементами. С. полягає 
у виготовленні матриць {матри- 
цюванні)у одержанні з них стерео¬ 
типів і мех. обробці цих копій: 
видаленні зайврго матеріалу,' за¬ 
глибленні пробільних ділянок то¬ 
що. Найчастіше стереотипи одер¬ 
жують ливарним способом, за 
яким у матрицю заливають дру¬ 
карський сплав. Застигаючи, вони 
утворюють копію щ)укарської 
форми. Є також спосоті електро¬ 
літичний (див. Гальваностерео¬ 
типія) і пресування (ма'риця слу¬ 
жить штампом, а матеріалом для 
стереотипів — пластмаса або гу¬ 
ма). Тиражостійкість стереотипів 
підвищують нанесенням покриттів 
(напр., нікелю, хрому). С. дає 
змогу друкувати книги або ін. 
продукцію необхідним тиражем, 
одночасно на кількох машинах, в 
різних місцях, полегшує переви¬ 
дання книг (зі збереженням мат¬ 
риць) тощо. Т. о. Стародуб. 

СТЕРЕОФОНГЯ (від грец. ахєрє- 
6с, — об’ємний, просторовий і фШVб 
—звук)—спосіб запису^ передаван¬ 
ня і відтворення звуків, при яко¬ 
му у слухачів створюється правиль¬ 
не уявлення про просторове розмі¬ 
щення джерел звука. Ефект С. 
виникає при певному розміщенні 
мікрофонів у місці приймання 
звука і гучномовців — у місці йо¬ 
го відтворення, при цьому кожний 
мікрофон сполучений з певним 
гучномовцем окремим каналом пе¬ 
редавання. С. використовують 
у кінематографії, радіомовленні, 
при записі і відтворенні звуків 
на грампластинках і магнітній 
стрічці. 
СТЕРЕОХГМІЯ (від грец. охє- 
ребд — об’ємний, просторовий і 
хімія) — розділ хімії, в якому вив¬ 
чається залежність властивостей 
сполук від просторової ^дови їх¬ 
ніх молекул. Основи С. закла¬ 
ли Я. Г. Вант-Гофф і франц. хі¬ 
мік А. Ж. Ле Бель (1847—1930), 
які 1874 обгрунтували теорію 
тетраедричної будови вуглецевих 
атомів. За теорією Вант-Гоффа — 
Ле Беля, чотири валентності вуг¬ 
лецю напрямлені від центра атома 
до вершин правильного тетраед¬ 
ра і утворюють між собою кути 
109® 28'. Уявлення про просторо¬ 
ву напрямленість валентностей 
вуглецю та інших елементів під¬ 
тверджується рентгенографічни¬ 
ми, електронографічними та ін. 
дослідженнями сполук. Одним з 
осн. завдань С. є вивчення сте- 
реоізом^ії (див. Ізомерія), бо 
від особливостей просторової бу¬ 
дови залежить реакційна здатність 
сполук, фізіологічна дія та ін. 
властивості. Особливого значення 
набуває С. при вивченні цикліч¬ 
них сполук та механізмів органіч¬ 
них реакцій. Просторове розташу¬ 
вання валентностей властиве ко¬ 
валентним зв’язкам всіх три- і 
більше валентних елементів. 
Методи С. застосовують в орга¬ 
нічній хімії, біохімії та неорга¬ 
нічній хімії. 
Літ.: Потапов В. М. Стереохимия. 
М., 1976; Соколов В. И. Введение 
в теоретическую стереохимию. М., 
1979. Ф. С. Бабичев. 

стерилізація (від лат. зіегі- 
ІІ5 — неплідний) — повне зни¬ 
щення живих мікробів та їхніх 
спор. 1) в медицині і біо¬ 
логії С. потребують різні пред¬ 
мети, інструменти, апарати, які 
використовують під час операцій і 
для лі кувально-діагностичних про¬ 
цедур; лікарські засоби, а також 
поживні середовища для мікро¬ 
організмів, культур тканин, ла¬ 
бораторний посуд, харчові продук¬ 
ти тощо. Вперше С. запровадив 
Л. Пастер (див. Пастеризація). 
Найчастіше С. здійснюється під 
впливом фіз. факторів, перш за все 
високої т-ри (кип’ятінням, сухим, 
гарячим повітрям, полум’ям, во¬ 
дяною парою) і опромінюван¬ 
ня (ультрафіолетовим, лазерним, 
гамма-промінням та нейтронним 
потокомл а також ультразвуком,' 
фільтруванням (див. фільтр бак¬ 
теріальний). Вибір того чи ін. 
методу залежить від стану та влас¬ 
тивостей матеріалу, що стерилізу¬ 
ється. Ті об’єкти, які не руйну¬ 
ються під впливом високої т-ри,— 
скляний, фарфоровий, емальова¬ 
ний посуд, мінеральні масла, тальк 
та ін., можуть бути простерилізо¬ 
вані в сушильній шафі гарячим 
повітрям, нагрітим до т-ри 160®, 
а деякі металеві предмети — мі¬ 
кробіологічні шпателі, петлі, гол¬ 
ки, пінцети тощо — полум’ям спир¬ 
ту або газу. Шприци, хірургічні 
інструменти, гумові рукавички, 
дренажі та ін. предмети стерилізу¬ 
ють кип’ятінням. Більшість мате¬ 
ріалів, що їх використовують при 
проведенні хірургічних операцій 
(білизна, марля, лікарські розчи¬ 
ни для ін’єкцій тощо), стерилі¬ 
зують парою під тиском в авто¬ 
клавах. Суха пара забезпечує 
більш надійну С., ніж гаряче по¬ 
вітря, і менше псує матеріали. Ре¬ 
човини, що руйнуються або зміню¬ 
ють властивості при нагріванні,— 
деякі біологічні препарати, по¬ 
живні середовища та ін.— стерилі¬ 
зують текучою парою 2—З рази 
по ЗО хв протягом З днів (тиндалі- 
зація). Для С. повітря, предметів 
догляду і приміщень використо¬ 
вують ультрафіолетове, лазерне 
опромінювання, а також обробку 
ультразвуком. Іонізуюча радіація 
застосовується для стерилізації 
деяких антибіотиків, вітамінів, ан¬ 
тигенних щ>епаратів і вакцин, пе¬ 
рев’язочного і пакувального мате¬ 
ріалу. Для багатьох предметів та 
інструментів (кетгут, інструменти 
з оптичними приладами, еластич¬ 
ні бужі, катетери та ін.) фіз. ме¬ 
тоди С., зокрема висока т-ра, не¬ 
придатні, бо руйнують їх структу¬ 
ру. Тому їх стерилізують хім. шля¬ 
хом (бромистим метилом, спиртом, 
формаліном тощо). Деякі біо¬ 
логічні препарати (сироватки, 
плазма крові, вакцини та ін.) 
звільнюють від мікрофлори філь¬ 
труванням крізь дрібнопористі 
фільтри, про С. питної води див. 
Очищення води. Див. також Ан¬ 
тисептика, Асептика. 2) В хар¬ 
човій промисловості — 
спосіб консервування, що полягає 
у знищенні мікроорганізмів і їх¬ 
ніх спор, а також припиненні дії 
ферментів у харчових продуктах 
тривалого зберігання. Буває га¬ 
ряча і холодна. Гарячу С. прова¬ 
дять у спец, пристроях — стери- 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ 

Стереобат античного 
храму К9НКОРД в Агрі- 
тенто. Сіцілія. 430 до 
н. е. 
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Стерлядь. 

Стетоскопв. 

Стетофоневдоскоп. 

лізаторах (напр., автоклавах), де 
продукти нагрівають до т-ри зви¬ 
чайно 100—120* С. В процесі хо¬ 
лодної С. продукти піддають дії, 
напр., іонізуючого випромінюван¬ 
ня радіоактивних речовин. С. 
застосовують у вироби, консервів, 
для знезаражування молока тощо. 

М. /7. Черенько 
(С. в медицині і біології) 

СТЕРИЛЬНІСТЬ (від лат. зІегШз 
— неплідний) — 1) Повна або ча¬ 
сткова нездатність організму утво¬ 
рювати життєздатні статеві клі¬ 
тини {гамети) або відтворювати 
потомство. Виникає внаслідок по¬ 
рушень у будові хромосом (хромо¬ 
сомна С.) і функціонуванні генів 
(генна С.), дії цитоплазматичних 
факторів (плазматична С.), віко¬ 
вих змін, вад розвитку статевих 
органів тощо. С. може бути вик¬ 
ликана і пітучно — щляхом стате¬ 
вої стерилізації. Хромосомна 
С. виникає внаслідок хромосом¬ 
них перебудов і анеуплогдії, що 
ведуть до порушення гомологічно- 
сті хромосом, а звідси і процесів 
мейозу. Відсутність або слабка 
гомологія між хромосомами бать¬ 
ківських геномів є причиною хро¬ 
мосомної С. у віддалених гібридів. 
Генна С. зумовлена дією спец, 
генів стерильності, що викликають 
генетично наперед визначені по¬ 
рушення окремих етапів мейозу, в 
результаті чого формуються т. з. 
абортивні гамети. Генна С. може 
спричинити значні зміни в морфо¬ 
логії та фізіології організму, які 
утруднюють нормальний перебіг 
статевого процесу. Одним із різ¬ 
новидів С. у рослин є цитоплазма¬ 
тична чоловіча С., що виявляється 
в утворенні нежиттєздатного пил¬ 
ку і є наслідком взаємодії цито¬ 
плазми та ядерних генів або дії 
окремо кожного з цих факторів. 
При гаметній С. певні типи гамет 
гинуть внаслідок їхньої генетич¬ 
ної конституції; зиготна С. вияв¬ 
ляється в загибелі запліднених 
яйцеклітин або зародків на ранніх 
етапах зародкового розвитку. У 
людини і тварин замість терміна 
^стерильність» частіше вживають 
термін -«безплідність». 2) Відсут¬ 
ність у певному середовищі або 
матеріалі життєздатних мікроорга¬ 
нізмів або їхніх спор (див. Стери¬ 
лізація^). в. А. Труханов. 
СТЕРИНИ, стероли — органічні 
сполуки з класу стероїдів. Міс¬ 
тяться в клітинах майже усіх жи¬ 
вих організмів у вигляді вільних 
циклічних стероїдних спиртів або 
складних ефірів. Найвідоміший С. 
тваринних клітин — холе¬ 
стерин — попередник стероїдних 
гормонів. Дегідрохолестерин — по¬ 
передник вітаміну О, в значній 
кількості наявний в клітинах щкі- 
ри. До С. цієї групи відносять і гор¬ 
мони линяння комах. Рослинні С.— 
стигмастерин, ситостерин тощо — 
відомі під загальною назвою фі¬ 
тостеринів. Міцеліальні гри¬ 
би і дріжджі містять м і к о с т е - 
р и н и, зокрема ергостерин. У 
бактерій С. немає. С. одержують 
з природної сировини, а також 
шляхом хім. синтезу. Використо¬ 
вують їх для промислового вироб¬ 
ництва стероїдних лікарських пре¬ 
паратів. 
СТЕРЛІНГОВА ЗОНА — валют- 
не угруповання капіталістичних 

держав, очолюване Великобрита¬ 
нією, грош. системи і зовнішні 
розрахунки яких орієнтовані на 
англ. фунт стерлінгів. Див. Ва¬ 
лютні зони. 
СТЕРЛІНГОВИЙ БЛОК — угру¬ 
повання капіталістичних держав, 
що склалося на базі валютно-екон. 
гегемонії Великобританії внаслі 
док прикріплення валют країн- 
учасниць до англ. валюти. Див. 
Валютні блоки. 
стерлітамАк — місто респ. 
підпорядкування Бащк. АРСР. 
райцентр. Розтащований на лівому 
березі р. Білої при впадінні в неї 
річок Ашкадару і Стерлі. Заліз¬ 
нична станція, пристань. 230 тис. 
ж. (1982). Розвинуті нафто-хім., 
хім. (з-д синтетичного каучуку, 
виробничі об’єднання -«Каустик» 
та -«Сода») і мащ.-буд. (верстато- 
буд., буд. машин, мех. з-ди) галу¬ 
зі пром-сті. Серед ін. підпри¬ 
ємств — шкіряно-взут. комбінат, 
швейна та меблева ф-ки. ГГед. 
ін-т, 7 серед, спец. навч. закладів. 
Драм, театр. Краєзнавчий музей. 
С. засн. 1766, місто — з 1781. 
СТЕРЛЯДЬ, чечуга (Асірепзег 
гиіЬепиз) — прісноводна риба род. 
осетрових. Тіло (довж. до 125 см, 
маса до 16 кг) з 5-ма рядами 
кісткових пластин — т. з. жучок. 
Рило видовжене, загострене, перед 
ротом 4 торочкуваті вусики. Поши¬ 
рена в річках бас. Чорного, Азов., 
Каспійського, Балтійського і Кар- 
ського морів, вселена у Німан, Зх. 
Двіну, Печору, Амур та ін. річки. 
Живиться гол. чин. донними без¬ 
хребетними. У квітні — травні 
відкладає 5—140 тис. ікринок на 
гальку в місцях з дуже швидкою 
течією на глибині 4—10 м. Стате¬ 
вої зрілості досягають самці у 
З—7, самки — у 5—12 років. Цін¬ 
на промисл. риба, але з порушен¬ 
ням умов розмноження кількість 
її зменшилась. Об’єкт штучного 
розведення та акліматизації; вико¬ 
ристовують для одержання плодю¬ 
чих гібридів з білугою (бістер). 

А. Я. Щербуха. 

СТЕРН (Зіегпе) Лоренс (24.XI 
1713, Клонмел, Ірландія — 18.ПІ 
1768, Лондон) — англ. письмен¬ 
ник. Представник сентимента¬ 
лізму. В пародійному романі 
-«Життя і погляди Трістрама Шен- 
ді, джентльмена» (т. 1—9, 1760— 
67) і ^Сентиментальній подорожі 
по Франції та Італії» (1768, неза- 
кінч.) виступав проти надмірної 
віри в силу розуму, властивої про¬ 
світителям. Автор 4 Проповідей 
Йоріка» — психологічних етюдів 
на біблійні теми (т. 1—2, 1760— 
69). В Росії його впливу зазнали 
О. Радищев, М. Карамзін. Твор¬ 
чість С. завершила розвиток англ. 
сентименталізму й підготувала 
грунт для романтизму і критичного 
реалізму 19 ст. 
Те.: Рос. перек л.— Жизнь и 
мнения Тристрама Шенди, джентль¬ 
мена.— Сентиментальное путешест- 
вие по Франции и Италии. М., 1968. 

В. П. Березинський. 

СТЕРНО — ДИВ. Руль. 
СТЕРНЙ — незрізані рештки ниж¬ 
ньої частини стебел, що залиша¬ 
ються на полі після збіфання зер¬ 
нових культур. Для ^ротьби з 
бур’янами і с.-г. шкідниками, а 
також для збереження вологи в 
грунті слідом за косінням хлібів 

обов’язково провадять лущення 
стерні. В р-нах з вітровою еро¬ 
зією грунту, у т. ч. і на Україні, 
застосовують плосксюізний обро¬ 
біток грунту, що з^рігає на по¬ 
верхні поля до 85—90% стерні, 
яка перещкоджає видуванню грун¬ 
ту і сприяє затриманню снігу. 
СТЕРбїДИ — органічні сполуки, 
які належать до групи складних 
ліпідів, що не піддаються омилен¬ 
ню. Основою молекули С. є полі- 
циклічна структура циклопентан- 
пергідрофенантрену, що містить 
17 вуглецевих і 28 водневих ато¬ 
мів. С. добре розчинні в органіч¬ 
них розчинниках. Дуже пощирені 
у живій природі і відіграють 
важливу роль в життєдіяльності 
тваринних і рослинних організмів. 
До С. належать: стерини', вітамі¬ 
ни групи О; стероїдні сапоніни 
і алкалоїди, що містяться в діо- 
скореї, картоплі, помідорах та 
ін. рослинах; жовчні спирти та 
к-ти (напр., холева, дезоксихо^ 
лева); гормони надниркових і 
статевих залоз (напр., кортико¬ 
стероїди, прогестерон, естроге¬ 
ни, андрогени)', серцеві глікозиди, 
що містяться, напр., в наперстянці, 
конвалії, строфанті та ін. росли¬ 
нах; отрути жаб. Біосинтез С. 
здійснюється з оцтової кислоти. 
Методами повного та часткового 
синтезу одержано багато похід¬ 
них природних С. Холестерин, ер¬ 
гостерин, сапоніни, жовчні кисло¬ 
ти є сировиною для прюмислового 
виробництва лікарських гормо¬ 
нальних стероїдних препаратів. 
Літ.: Биохимия гормонов и гормона- 
льной регуляцни. М., 1976; Хефтман 
3. Биохимия стероидов. Пер. с англ. 
М.. 1972. О. Г. Рбзников. 

СТЕРСЗЛИ — те саме, що й стери¬ 
ни. 
СТЕртЕВАНТ (ЗіиПеуапС) Ал- 
фред Генрі (21.XI 1891, Джексон- 
вілл, шт. Іллінойс — 5.IV 1970, 
Паса дена, шт. Каліфорнія) — 
амер. генетик. Член Нац. АН СІЛА. 
Закінчив Колумбійський ун-т 
(1912). З 1928 — професор Калі¬ 
форнійського технологічного ін-ту. 
З 1911 — співробітник лабораторії 
Т. X. Моргана. С. зробив значний 
вклад у розробку хромосомної 
теорії спадковості', обгрунтував 
теорію лінійного розподілу генів 
у хромосомах і на цій підставі 
склав першу генетичну карту хро¬ 
мосом, відкрив явище супресії 
(1920), ефект положення гена 
(1925) тощо. 
СТЕРТЕВАНТ (Зіигіеуапі) Едгар 
Гоуард (7.III 1875, Джексонвілл, 
щтат Іллінойс — І.УІІ 1952, Бран- 
форд, щтат Коннектікут) — амер. 
мовознавець. Працював у Колум¬ 
бійському (1907—20), Йєльському 
(з 1923) та ін. ун-тах; з 1927 — про¬ 
фесор. Один з організаторів лінг¬ 
вістичного т-ва СІЛА і його прези¬ 
дент (з 1931). Автор праць з по¬ 
рі вняльно-істор. індоєвропейського 
та з заг. мовознавства, класичної 
філології й хеттської мови: <По¬ 
рівняльна граматика хеттської 
мови» (1933), -«Індо-хеттські ла¬ 
рингальні звуки» (1942) тощо. 

С. В. Семчинський. 
СТЕТОСКОП (від грец. — 
груди і охоягсо — розглядаю) — 
спеціальна трубка для вислухову¬ 
вання тонів серця і дихальних шу¬ 
мів та ін. природних звуків, що 
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виникають в організмі людини і 
тварин; застосовують для аус¬ 
культації. С. винайдений заснов¬ 
ником методу аускультації франц. 
лікарем Р. Лаеннеком (1816). 
Поділяються С. на тверді (напр., 
з дерева, ебоніту та ін.), що мають 
форму трубки, 1 м’які (бінаураль¬ 
ні), які складаються з лійки та 
еластичних трубок. Останні С. 
зручніші, ніж тверді. Див. також 
Стетофонендоскоп. 
СТЕТОФОНЕНДОеКбП — спе¬ 
ціальна трубка для вислуховуван¬ 
ня звуків, що виникають у внут¬ 
рішніх сюганах людини і тварин; 
являє со^ю комбінацію стетоско¬ 
па і фонендоскопа, складається зі 
звуковловлювальної камери з це¬ 
лулоїдною мембраною. С. має дві 
гумові трубки з пластмасовими на¬ 
конечниками, що вставляються 
у ^ха. Гумові трубки усувають 
необхідність нагинатися, а мембра¬ 
на посилює звуки. 
СТЕФАН (Попович з Медики; р. н. 
невід.— п. між 1678 і 1695) — укр. 
живописець. Жив і працював у 
Дрогобичі де мав майстерню. Ке¬ 
рував роботами по розпису церк¬ 
ви св. Юра (1651—78); виконав іко¬ 
ни для іконостаса цієї ж церкви 
(<Акафіст 6огоматері>, 1659; <Св. 
Георгій», 1662; <Богоматір», <Хри- 
стос», обидві — 1663; чДеісус», 
чПразники», 1666—67). Для кап¬ 
лиці Різдва Іоанна Предтечі Возд- 
виженської церкви створив ікони 
(< Богоматір», 1661; чХристос», 
чіоанн Златоуст», 1664; чРіздво 
Іоанна Предтечі», 1669; розписи 
чЖитіє Марії Єгипетської», 1675). 
Над поновленням його ікон <Хри- 
стос» і <Богоматір» 1694 працю¬ 
вав його син Іван Маляр. 

Л. С. Міляєва. 

Стефан. Фрагмент настінного розпису 
в церкві св. Юра у Дрогобичі. 1659. 

стефан великий (Стефан ПІ 
Великий; р. н. невід.— п. 1504) — 
господар Молдавії з 1457. Прово¬ 
див централізаторську політику, 
боровся проти боярської опозиції. 
Переміг у війнах проти угор. 
(1467) і польс. (1497) феодалів; 
1475 розгромив тур. армію, однак 
наступного року зазнав поразки 
і визнав залежність від Османської 
імперії. За правління С. В. поси¬ 
лилися політ., екон. і культур, 
зв’язки Молдавії з Росією та Укра¬ 
їною. їх було скріплено щлюоом 
С. В. з дочкою київ, князя Семена 
Олельковича та шлюбом дочки 
С. В. з сином великого князя мос¬ 
ковського Івана 111. 
СТЄФАН ВІЗАНТГЙСЬКИЙ(2хє- 
<раVО^ 6 В^4аV&^x6<;; рр. н. і см. 
невід.) — грец. географ 5—6 ст. 
Автор геогр. словника чОпис пле¬ 
мен», який містить, зокрема, ві¬ 
домості про місцевості та етнічні 
утворення на тер. Пн. Причорно¬ 

мор’я. Незважаючи на те, що біль¬ 
ша частина твору С. В. дійшла 
до нас у скороченому вигляді 
(що було зроблено в 6 ст.), цінність 
його як істор. джерела велика, ос¬ 
кільки в ньому збереглися уривки 
з ряду втрачених праць давньо- 
грец. істориків, а також наведено 
факти, про які невідомо з ін. 
джерел. 
СТЕФАН Д!^ШАН (Стеван Ду- 
шан; бл. 1308 —20.ХП 1355) — 
король Сербії з 1331, цар сербо- 
грец. царства з 1346. Походив з 
дин. Неманичів. У результаті воєн 
приєднав до Сербії Македонію 
(1345), Албанію (1345), Епір і 
Фессалію (1348). В 1349 видав 
Законник, який зміцнив феод, 
лад у країні. 
СТЕФАН із КЙЄВА (рр. н. і 
см. невід.)— ОДИН З перЩИХ ВІДО¬ 

МИХ нам співаків Київської Русі. 
Учень Феодосія Печерського. У 
1074 став ігуменом Києво-Печерсь¬ 
кої лаври, пізніше — єпископом 
Київ. Русі. ^ /. м. Лисенко. 
СТЕФАН МАЛЯР (Теребельсь- 
кий; рр. н. і см. невід.) — укр. 
живописець 18 ст. У 1779 виконав 
настінні розписи в церкві св. Па- 
раскеви в с. Олександрівці (тепер 
Хустського р-ну Закарп. області). 
СТЄФАН Н£мАНЯ (Стеван Не- 
ман>я: 1113 або 1114—13.11 1200)— 
великий жупан Сербії (з 1170), зас¬ 
новник Серб, держави і династії 
Неманичів. У внутр. політиці, 
спрямованій на зміцнення феод, 
ладу, спирався на православну 
церкву. Внаслідок воєн проти Ві¬ 
зантії та її союзників об’єднав 
значну частину серб, земель в єди¬ 
ну д-ву. В 1190 домігся від Візан¬ 
тії офіц. визнання незалежності 
Сербії. В 1196 прийняв чернецтво, 
передав владу синові — Стефану 
Першовінчаному. 
СТ£ФАНА — БбЛЬЦМАНА ЗА- 
КбН ВИПРОМГНЮВАННЯ — 
закон теплового випромінювання, 
за яким енергія випромінювання 
абсолютно чорного тіла у всьому 
інтервалі частот за одиницю часу 
з одиниці площі його поверхні 
пропорційна четвертому ступеню 
абсолютної температури. Матем. 
запис С.— Б. 3. в. має вигляд 
Ет = стТ^, де а = 5,670 10~® X 
X Вт/(м^К^) — стала Стефана 
— Больцмана. Сформулював (1879) 
для будь-якого тіла на основі емпі¬ 
ричних даних австр. фізик Й. Сте¬ 
фан (1835—93). Застосовність 
цього закону лише для абсолютно 
чорного тіла теоретично довів 
(1884) Л. Больцман, використавши 
класичні уявлення про пропорцій¬ 
ність тиску рівноважного випро¬ 
мінювання густині його енергії. 
С.— Б. 3. в. виводиться як наслі¬ 
док Планка закону випроміню¬ 
вання. Застосовується для вимі¬ 
рювання високих температур. 
стефАник Василь Семенович 
(14.V 1871, с. Русів, тепер Снятин- 
ського р-ну Івано-Фр. обл.— 7.XII 
1936, там же) — укр. письменник 
і громадський діяч. Походив з 
селянської сім’ї. Навчався в гім¬ 
назіях Коломиї (1883—90) і Дрого¬ 
бича (1890—92), на мед. ф-ті 
Краківського ун-ту (1892—1900). 
Ще гімназистом С. познайомився 
з окремими працями К. Маркса 
і Ф. Енгельса, зарубіжними соціа- 
лістич. виданнями. Брав активну 

участь у діяльності організованої 
1. Франком та М. Павликом при 
підтримці М. Драгоманова ради¬ 
кальної партії, яка поширювала 
соціалістичні ідеї серед селян і 
ремісників. Селянський демократ 
за переконаннями, він боровся 
за політ, права народу, виступав 
проти соціального й нац. гніту. 
В 1903 приїздив у Полтаву на від¬ 
криття пам’ятника І. Котляревсь¬ 
кому, там познайомився з М. Ли- 
сенком, М. Старицьким та ін. дія¬ 
чами культури, тоді ж відвідав 
могилу Т. Шевченка в Каневі. В 
1908 селяни Прикарпаття обрали 
С. депутатом до австр. парламен¬ 
ту (залишався ним до 1918). З 
1910 жив у Русові, під час 1-ї сві¬ 
тової війни перебував здебільшо¬ 
го у Відні. На поч. 1919 відвідав 
Київ. У 1923 встановив зв’язки 
з літ. колами Рад. України. У 
1927 на Рад. Україні широко від¬ 
значено 30-річчя літ. діяльності 
С. В 1928 Український рад. уряд 
призначив йому довічну персональ¬ 
ну пенсію. 
Літ.-естетичні погляди С. форму¬ 
валися під впливом Т. Шевченка, 
І. Франка, передової рос. (Г. Ус¬ 
пенський, Л. Толстой, М. Горь- 
кий та ін.) і зх.-європ. л-р. Друку¬ 
ватися почав 1897 в чернівецькій 
газ. <Праця». На поезіях у прозі 
(написані 1896—98, за життя С. 
не друкувалися) помітний певний 
вплив імпресіонізму. Перша зб. 
новел чСиня книжечка» (1899) 
свідчила про прихід у л-ру оригі¬ 
нального письменника-реаліста. 
Наступні зб. < Камінний хрест» 
(1900), <Дорога» (1901), «Моє сло¬ 
во» (1905) утвердили за С. видатне 
місце в історії укр. л-ри. В соці¬ 
ально-психологічних новелах цього 
періоду письменник з великою ху¬ 
дожньою силою відтворив життя і 
побут селянства в умовах капіта¬ 
лізму, його зубожіння й розорен¬ 
ня, посилення соціального та на¬ 
ціонального гніту, наймитування, 
еміграцію, родинні драми («Синя 
книжечка», «Новина», «Катруся», 
«Камінний хрест» та ін.). У ряді 
творів С. змалював картини со¬ 
ціальної боротьби між сільською 
біднотою і куркульством (новели 
«Палій», «Суд» та ін.). З 1902 по 
1916 С. не писав нових творів, 
активно виступав лише як громад, 
діяч. У 1926 вийшла зб. новел 
«Земля», в якій проникливо роз¬ 
крито трагедію селянства Галичи¬ 
ни під час 1-ї світової війни («Во¬ 
на — земля», «Марія», «Сини»), 
показано наростання в нар. масах 
нац. самосвідомості, протесту про¬ 
ти визиску й поневолення («Воєн¬ 
ні шкоди», «Могіїигі», 1925; 
«Дурні баби», 1928, «У нас все 
свято», 1933; та ін.). 
С.— визначний майстер психоло¬ 
гічної новели, зокрема діалога. 
За словами М. Горького, він пи¬ 
сав «коротко, сильно і страшно». 
Змальовані ним картини життя 
глибоко психологічні, відзнача¬ 
ються глибоким драматизмом, лі¬ 
ризмом. Його твори, манера пись¬ 
ма мали великий вплив на розви¬ 
ток укр. новелістики. За новелами 
С. створено худож. кінофільм 
«Камінний хрест» (1968). В 1971 
широко відзначено 100-річчя з дня 
народження письменника. У с. 
Русові — Стефаника В. С. музей. 

СТЕФАНИК 

в. С. Стефаввк. 

Пам’ятник В. С. Сте- 
фавику в селі Русові. 
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СТЕФАНИК 

М. П. Стефанович. 

Дж. Стефенсов. 

С. Стефурак. 

І. Стефуракова. 

У 1971 у Русові і Львові йому 
споруджено пам’ятники. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 336—337. 
Те.: Повне зібрання творів, т. 1—3. 
К., 1949-54; Твори. К., 1964; Твори. 
К., 1972; Рос. перек л.— Из* 
бранное. М., 1971. 
Літ.: Жук Н. Василь Стефаник. К., 
1960; Василь Стефаник у критиці та 
спогадах. К., 1970; Лесин В. М. Ва¬ 
силь Стефаник — майстер новели. 
К., 1970; Погребенник Ф. Сторінки 
життя і творчості Василя Стефани* 
ка. К., 1980; Грицюта М. С. Худож¬ 
ній світ В. Стефаника. К., 1982; Кущ 
О. П. Василь Стефаник. Бібліогра¬ 
фічний покажчик. К.. 1961. 

Ф. П. Погребенник. 
СТЕФАНИК Семен Васильович 
(1.ІІІ 1904, с. Стецева, тепер Сня- 
тинського р-ну Івано-Франк. обл. 
— 15.III 1981, Львів) — держ. і 
громад, діяч Укр. РСР. Член 
ІчПРС з 1949. Син В. С. Стефани¬ 
ка. Закінчив Львів, ун-т (1930). 
З 1946 — на відповідальній держ. 
оботі, зокрема, 1953—54 — заст. 
олови Ради Міністрів УРСР, 

1954—69 — голова Львів, облви¬ 
конкому. З 1969 — пенсіонер, ди¬ 
ректор літ.-меморіального музею 
1. Франка у Львові. На ХлІ— 
ХХІІІ з’їздах Компартії України 
обирався кандидатом у члени ЦК. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
2—6-го скликань. Депутат Верхов¬ 
ної Ради УРСР 7-го скликання. На¬ 
городжений орденом Леніна, орде¬ 
ном Жовтневої Революції, ін. ор¬ 
денами, медалями. Автор публі¬ 
цистичних ішаць, статей і спогадів 
про В. С. Стефаника. 
стефАника в. с. музей — 
літературно-меморіальний музей 
у с. Русові Снятинського району 
Івано-Франківської області. Від¬ 
критий 1941 в будинку, де В. 
Стефаник жив з 1910 до 1936. 
Експозиція висвітлює життєвий 
шлях, літ. і громадсько-політ. 
діяльність письменника, вшану¬ 
вання його пам’яті за Рад. влади. 
Тут зібрано численні видання тво¬ 
рів В. Стефаника, документальні 
матеріали, фотографії, особисті 
речі, листування, картини відомих 
художників. Меморіальна кімна¬ 
та — робочий кабінет письменни¬ 
ка. В садибі музею споруджено 
пам’ятник. 
Літ.: Стефаник К. В., Галюк Б. П. 
Літературно-меморіальний музей 
В. С. Стефаника. Путівник. Ужгород, 
1981. М. В. Косменко. 

СТЕФАНІС Франц Адольфович 
[21.ХІ (З.ХІІ) 1865, Одеса — 13 
(26).II 1917, Київ] — укр. анатом, 
доктор медицини (з 1902). Закін¬ 
чив мед. ф-т Київ, ун-ту (1893). 
В 1893—1902 С.— прозектор, в 
1903—17 — професор кафедри 
нормальної анатомії Київ, ун-ту, 
де організував навчальний музей. 
Праці С. присвячені вивченню 
лімфатичних судин органів че¬ 
ревної порожнини людини. С. 
створив нову класифікацію цих 
судин. М. К. Бородій. 
СТЕФАНбВИЧ Василь (1697— 
1773) — укр. правознавець. Похо¬ 
див з укр. козаків. Освіту здобув 
у Київській академії. В 1722 став 
магістром Вроцлавського ун-ту 
(Чехія). З 1724 — перекладач з 
іноземних мов у канцелярії Пет¬ 
ра І, з 1725 — професор філосо¬ 
фії та риторики в духовній семі¬ 
нарії в Петербурзі. З 1729 жив на 
Україні. Був одним я укладачів 

збірника <Права, за якими су¬ 
диться малоросійський народ>» У 
1750 призначений лубенським пол¬ 
ковим суддею. 
СТЕФАНОВИЧ Михайло Павло¬ 
вич [2 (14).П 1898, Київ — 5.УПІ 
1970, там же] — укр. рад. співак 
(бас), режисер і музикознавець, 
нар. артист УРСР (з 1947). Член 
КПРС з 1944. В 1922 закінчив Ки¬ 
їв. консерват(юію (з вокалу — у 
М. Микиті, Є. Збруєвої). 
Сценічну діяльність почав 1919 в 
оперній студії < Молодий оперний 
театр> у Києві. З 1921 — соліст 
оперних театрів Києва, Одеси, Хар¬ 
кова, Пермі, Саратова, Новоси¬ 
бірська. Партії: Тарас Бульба 
(однойменна опера Лисенка), Рус- 
лан (чРуслан і Людмилам Глинки), 
Мельник (чРусалкаь Даргомижсь- 
кого), Дон Базіліо (чСевільський 
цирульникь Россіні)та ін. З 1928— 
режисер Укр. опери (Полтава; 
див. Пертий український те¬ 
атр опери та балету), з 1933—ху¬ 
дожній керівник оперних театрів 
Дніпропетровська, Харкова, Льво¬ 
ва, 1947—54 — Київ, театру опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка. Ви¬ 
стави: ч Богдан Хмельницький> 
К. Данькевича, чМолода гвардія> 
Ю. Мейтуса, чВ бурюь Т. Хрєнни- 
кова, чіван Сусанінь М. Глинки, 
ч Борис Годуновь М. Мусоргського 
(виконував гол. роль), ч Князь 
Ігорь О. Бородіна, чАїдаь Дж. 
Верді та ін. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1949. 
Те.: Йван Сергеевич Паторжинский. 
К., 1960; Петр Сергеевич Белинник. 
К., 1960; Дмитро Михайлович Гна- 
тюк. К., 1961; Михайло Іванович До¬ 
нець. К., 1965; Що таке театр. К., 1961; 
Київський державний ордена Леніна 
академічний театр опери та балету 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка. К., 1968. 

І. Д. Гамкало. 
СТЕФАНОВИЧ Яків Васильович 
[28.ХІ (10.ХІІ) 1854, с. Дептівка, 
тепер Конотопського району Сум. 
обл.— 1 (14).ІУ 1915, с. Красний 
Колядин, тепер Талалаївського 
району Черніг. обл. ] — революц. 
народник. Син священика. Нав¬ 
чався в Київ, ун-ті. В 1873—74 
входив до гуртків чайковців і 
<Київськоі комуни^. В 1875 — один 
з організаторів гуртка ^південних 
бунтарів^ і 1877 <Таємноі дру¬ 
жинин. У вересні 1877 С. заареш¬ 
товано і ув’язнено в Лук’янівсь- 
кій тюрмі в Києві, звідки в трав¬ 
ні 1878 він утік; емігрував за кор¬ 
дон. Повернувшись до Росії, в лип¬ 
ні 1879 вступив до орг-ції <3емля 
і волян, а після її розколу приєд¬ 
нався до <Чорного переділун, 
став одним з його керівників. У 
1879—80 вів пропаганду серед ро¬ 
бітників Одеси. З листопада 1881 
С. — член Виконавчого к-ту <На- 
родної волін. В лютому 1882 С. 
заарештовано в Москві. За <про- 
цесом П-тин (1883) засуджений 
до 8-річної каторги, яку відбу¬ 
вав на Карі. З 1890 — на поселенні 
в Якутській обл. З 1905 жив у 
Черніг губ., від політ, діяльності 
відійшов. 
СТ ЕФ АНб В И Ч-Д ОН Цб В Ми¬ 
хайло Якович [17Й, с. Козли, те¬ 
пер смт Михайло-Коцюбинське 
Черніг. р-ну Черніг. обл.— 6 (18). 
ПІ 1833, Чернігів] — укр. лікар. 
Навчався в Черніг. колегіумі 

(1765—71) і в мед. школі при 
Петерб. адміралтейському госпі¬ 
талі (1772—74). Звання лікаря 
здобув 1778, штаб-лікаря — 1785. 
Працював на Україні та в Костром¬ 
ській, Нижегородській і Воронезь¬ 
кій губерніях. Виступав проти 
сваволі поміщиків, за що зазнав 
переслідувань і був засуджений до 
10 років каторги. Праці С.-Д. 
присвячені описові травматичної 
епілепсії, чуми, бронхолегеневої 
нориці, лікуванню переломів кі¬ 
сток та отруєнь після укусів та¬ 
рантула. Винайшов інструмент для 
витягання сторонніх тіл з страво¬ 
ходу. М. К. Бородій. 
СТЕФАНбВИЧ-ДОНЦбВ Яків 
Васильович (1752, с. Церковище, 
тепер с. Новоукраїнське Ріпкинсь- 
кого р-ну Черніг. обл.— 1829, м. 
Могилів, тепер Могилів-Поділь- 
ський) — укр. лікар. Навчав¬ 
ся в Черніг. колегіумі (1766—71) 
та мед. школі при Моск. госпіта¬ 
лі (1772—74). Після здобуття 
звання лікаря (1777) працював у 
Києві (1778—84), в м. Острі на 
Чернігівщині (1785—89), в Петер¬ 
бурзі (1789—97). В 1793 захистив 
докторську дисертацію про масо¬ 
ві харчові отруєння (ріжками) на 
Україні. В 1797—1802 — інспектор 
Воронезької лікарської управи, 
1802—29 — карантинний лікар в 
Євпаторії та Мотилеві. Праці С.-Д. 
присвячені вивченню запалення 
плеври та патологічних пологів. 
Склав медико-топо^афічний опис 
Воронезької губернії (1798). 

М. К. Бородій. 
СТ£ФЕНС0Н (Стівенсон; 5іер- 
Ьепзоп) Джордж (9.VI 1781, Уай- 
лем, Нортамберленд — 12.VIII 
1848, Тептон-Гаус, Честерфілд) — 
англ. конструктор і винахідник, 
який поклав початок розвиткові 
парового залізничного транспорту. 
Перший паровоз (<Блюхер>) ство¬ 
рив 1814 для рудника. У 1823 за¬ 
снував у Ньюкаслі перший в світі 
паровозобудівний з-д, де сконст¬ 
руював (1829) паровоз чРакета» 
для залізниці заг. користування 
Манчестер — Ліверпуль. Вперше 
розв’язав деякі складні питання 
залізнич. техніки: зведення мос¬ 
тів та ін. штучних споруд, засто¬ 
сування заліз, рейок на кам’яних 
опорах тощо. 
СТЕФУРАК Степан (16.1 1846, с. 
Старий Угринів, тепер Калусь- 
кого району Івано-Франківської 
обл. — 25.IX 1888, Львів) — 
український актор. Чоловік І. 
Стефураковог. У 1869—88 пра¬ 
цював у Театрі товариапва 
<Руська бесідан у Львові. Ролі: 
Виборний (< Наталка Полтавка» 
Котляревського), Шельменко 
( ч Шел ьменко-денщик > Квітки-Ос- 
нов’яненка), Нечипір (^Пошились 
у дурні» Кропивницького), Чопо- 
рій (чПідгіряни» Гушалевича), 
Земляника («Ревізор» М. Гоголя), 
Дикой («Гроза» О. Островського), 
Міллер («Підступність і кохан¬ 
ня» Шіллера). я. К. Медведик. 
СТЕФУРАКбВА Іванна (2.1 
1849, Львівщина — 16.ПІ 1885, 
Броди, тепер місто Львів, обл.) — 
укр. актриса. Дружина С. Сте- 
фурака. В 1870—84 працювала в 
Театрі товариства <Руська бесі- 
да> у Львові. Серед ролей — На¬ 
талка («Наталка Полтавка» Кот¬ 
ляревського), Стеха («Назар Сто- 
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доля> Шевченка), Анна (чПідгі- 
ряни> І ушалевича, муз. Вер- 
оицького), Кулина (-«Чорноморці > 
Старицького, муз. Лисенка), 
Орина (чОдруженням М. Гоголя). 

Я. К. Медведик. 
СТЕФ’ЮК Марія Юріївна (н. 16. 
VII 1948, с. Рожнів Косівського 
р-ну Івано-Фр. обл.) — укр. рад. 
співачка (лірико-колоратурне со¬ 
прано), нар. арт. УРСР (з 1979). 
У 1973 закінчила Київ, консер¬ 
ваторію, з 1972 — солістка Київ, те¬ 
атру опери та балету ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка. Партії: Антоніда (чіван 
Сусанінм Глинки), Марфа (чЦа- 
рева нареченам Римського-Кор- 
сакова), Віолетта, Джільда (чТра- 
віатам, чРіголеттом Верді), Ма- 
рильця (чТарас Бульбам Лисенка), 
Нова русалка (чНа русалчин Ве¬ 

ликдень м Леонтовича), Милупіа 
(чЯрослав Мудрийм Г. Майборо- 
ди). Концертна діяльність. Пре¬ 
мія Ленінського комсомолу, 1982. 

/. Д. Гамкало. 

СТЕХІОМЕТРІЯ (від грец. охої- 
ХЄІОУ — елемент, основа і ЦЄХрЕСО — 
вимірюю) — вчення про кількісні 
співвідношення між масами (об’є¬ 
мами) реагуючих речовин. Вклю¬ 
чає виведення формул хімічних, 
рівнянь хімічних реакцій. Осн. по¬ 
ложення С. грунтуються на Аво- 
гадро законі, Гей-Люссака законі, 
кратних відноіиень законі, ста¬ 
лості складу законі, еквівалентів 
законі, законі збереження маси 
(див. Маса у фізиці). Стехіомет¬ 
ричні розрахунки широко застосо¬ 
вують у хім. аналізі, хім. техно¬ 
логії й металургії. 
СТЕЦЕНКО Григорій Андрійо¬ 
вич (квітень 1710 або 1712, Ромни, 
тепер Сумської обл.— 11.11 1781, 
там же) — укр. живописець. Май¬ 
стерності, ймовірно, навчався у 
золотаря й живописця А. Ато- 
вича. В 40—50-х рр. перебував 
у Глухові, Козельці, виконуючи 
настінні розписи і картини на за¬ 
мовлення К. Розумовського. З 
ім’ям С. пов’язують декоративне 
оздоблення та створення ікон для 
церков Воскресіння Христа (1748) 
і Різдва богородиці ^758) в Ко¬ 
зельці, Спасо-Преоораженського 
собору в Почепі (1758—59; тепер 
Брян. обл.), палаців К. і О. Розу- 
мовських у садибі чПокорщинам 
(тепер у межах Козелецького р-ну 
Черніг. обл.). Відомі також кар¬ 
тини чПокладення в трунум, чВос¬ 
кресіння Христам, чіоанн Бого- 
словм, у яких біблійні сюжети пра¬ 
вили за основу для створення 
жанрових композицій з життя су¬ 
часників. Є припущення, що С. 
належить ч Портрет Н. Д. Розу- 
мовської> (1753), а також ікона 
чРоменська мадоннам. У 1766 був 
призначений значковим товари¬ 
шем Лубенського полку. 
Літ.: Мусієнко П. Видатний укра¬ 
їнський художник XVIП ст. ч Мистец¬ 
твом, 1959, № 6; Новаківська Н. П. 
Художники Лівобережної України, 
Слс^жанщини й Києва XVIII ст. 
«Українське мистецтвознавством, 1969, 
в. 3. 
СТЕЦЕНКО Кирило Григорович 
[12 (24).У 1882, с. Квітки, тепер 
Корсунь-Шевченківського району 
Черкас, обл.— 29.IV 1922, с. Веп¬ 
рик, тепер Фастівського р-ну Київ, 
обл.] — укр. композитор, хоровий 
диригент, муз. громадський діяч. 
У 1903 закінчив Київ, духовну 

академію. Музичну освіту здобув 
у Києві в муз. уч-щі Російського 
муз. т-ва та Муз.-драм, школі 
Миколи Лисенка (1904—07), брав 
уроки композиції у Г. Любомирсь- 
кого. Одночасно викладав спів у 
гімназії та вчительській семінарії. 
У 1907 за співчуття революц. ру¬ 
хові С. було вислано з Києва. В 
1907—10 викладав спів у шко¬ 
лах Александровська-Грушевського 
(тепер м. Шахти Ростов, обл.), 
Білій Церкві та у Тиврові (тепер 
смт Вінницької обл.). Політ, 
утиски в країні 1912—16 спричи¬ 
нили тяжку душевну кризу С. 
Прийнявши сан священика, він 
оселився в с. Голово-Русаві (тепер 
у складі с. Олександрі вки Томаш- 
пільського р-ну Вінницької обл.). 
Творче піднесення у С. почалося 
після 1917. Працював у Всеукра¬ 
їнському муз. комітеті відділу 
мистецтв при Наркомосі УРСР, з 
1920 керував муз.-хоровою секцією 
муз. відділу чДніпросоюзум в 
Києві. За його ініціативою було 
створено мандрівні хорові капели, 
освоєно нотодрукування, засно¬ 
вано муз. б-ку. Викладав у Муз.- 
драм. інституті ім. М. В. Лисенка 
(Київ). З грудня 1920 жив у с. 
Веприку. Творчість С. гуманістич¬ 
на, містить гострі суспільно-етичні 
проблеми. Музика емоційна, на¬ 
сичена мелодизмом. їй властиві 
національні інтонації і ладогар- 
монічний колорит, висока куль¬ 
тура розгортання музичної фор¬ 
ми, стислість вислову. Серед ран¬ 
ніх творів — хори чБурлака>, 
ч Рано-вранці новобранці» (1904, 
слова Т. Шевченка), чРости, квіте» 
з незакінченої опери чПолонян¬ 
ка»; солоспіви чПлавай, плавай, 
лебедонько» (слова Т. Шевченка), 
чВечірня пісня». В 1905—11 напи¬ 
сав твори, пройняті революц. на¬ 
строями: хори чСодом», чПроме- 
тей», чСон» (слова П. Грабовсько- 
го), чХмари», кантати чШевченко- 
ві», чЄднаймося» (слова І. Фран¬ 
ка), а також сатиричну пісню- 
сцену чЦар Горох», оперу чКар- 
мелюк». До кращих творів на¬ 
лежать хори чТо була тихая ніч» 
(слова Лесі Українки), чУсе жи¬ 
ло», 50 акапельних обробок коля¬ 
док і щедрівок (1907—10), музи¬ 
ка до вистав ч Сватання на Гонча- 
рівці» (1909), чПро що тирса ше¬ 
лестіла» (поставлена 1916 Теат¬ 
ром Миколи Садовського в Києві), 
дит. опери чЛисичка, Котик і Пів¬ 
ник» (1910) та чІвасик-Телесик» 
(1911). Після 1917 С. написав хори 
чЗнов весна» (слова Лесі Ук¬ 
раїнки), чНад нами ніч» (слова 
О. Олеся), чСвобода, рівність і 
любов» (1920, слова П. Тичини), 
кантату чУ неділеньку святую» 
(1918, слова Т. Шевченка), одно¬ 
актну оперу чіфігенія в Тавріді» 
(1921, за драмою Лесі Українки), 
музику до чГайдамаків» Шевчен¬ 
ка (1919—21, для хору, солістів, 
симф. оркестру). С.— організатор 
і учасник багатьох шевченківських 
концертів. 
Літ.: Горюхіна Н., Єфремова Л. 
К. Г. Стеценко. К., 1955; Пархоменко 
Л. О. Кирило Григорович Стеценко. 
К., 1973; Лісецький С. Риси стилю 
творчості Стеценка. К., 1977; Кирило 
Стеценко. Спогади. Листи. Матеріали. 
К., 1981; Тичина П. Подорож з капе¬ 
лою К. Г. Стеценка. К., 1982. 

Л. О. Пархоменко. 

СТЕЦЕнКО Степан Омелянович 
[н. 9 (22).ХІІ 1903, с. Стоянівка 
Єлизаветградського повіту Херсон¬ 
ської губ.] — один з організато¬ 
рів і керівників підпільного і пар¬ 
тизан. руху на Україні під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45, 
держ. і парт, діяч УРСР. Член 
КПРС з 1926. В 1920—22 — у Чер¬ 
воній Армії. В 1922—32 — на ком¬ 
сомольській і парт, роботі на Єли- 
заветградщині, з 1932 — на парт, 
і госп. роботі в Луганську (з 
1935 — Ворошиловград). У 1942— 
43 — секретар Ворошиловгр. під¬ 
пільного обкому партії. З 1943 — 
секретар Ворошиловгр. міськкому 
КП(б)У, 1948—50 — голова Воро¬ 
шиловгр. облвиконкому. З 1950 — 
перший секретар Чернів. міськкому 
партії, 1955 працював в апараті 
ЦК КП України. В 1955—63 — 
секретар Черкас, обкому партії, 
1964—67 — голова Черкас, облви¬ 
конкому, 1967—75 — перший заст. 
Голови Президії Верховної Ради 
УРСР. З 1975 — на пенсії. На 
XXIV з’їзді Компартії України 
обирався членом ЦК. Депутат 
Верховної Ради УРСР 5—8-і о 
скликань. Нагороджений З орде¬ 
нами Леніна, орденом Жовтне¬ 
вої Революції, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
СТЕЦЕНКО Юрій Миколайович 
(н. 11.IV 1945, Київ) — укр. рад. 
спортсмен, весляр на байдарках, 
засл. майстер спорту (з 1970). 
Член КПРС з 1967. Олімпійський 
чемпіон (1972) па байдарці-четвір- 
ці. Чемпіон світу (1966, 1970—71), 
Європи (1970); багаторазовий чем¬ 
піон СРСР (1964—65, 1967—72) у 
складі різних екіпажів на різні 
дистанції. Нагороджений орде¬ 
ном чЗнак Пошани», медалями. 
СТЕЦіЬК Катерина Ісаківна [н. 
10 (23).XI 1905, с. Шпитьки, тепер 
Києво-Святошинського р-ну Київ, 
обл.] — укр. рад. історик, доктор 
історичних наук (з 1961), засл. ді¬ 
яч науки УРСР (з 1967). Член 
КПРС з 1940. В 1928 закінчила 
Київ, ін-т нар. освіти. З 1938 — 
наук, співробітник Ін-ту історії 
АН УРСР. Одночасно з 1938 по 
1953 викладала історію СРСР та 
історію УРСР у Київ. пед. ін-ті 
та Вищій парт, школі при ЦК Ком¬ 
партії України. Досліджує пи¬ 
тання історії України 2-ї пол. 
17 ст. 
Те.: Народні рухи на Лівобережній 
і Слобідській Україні в 50—70-х рр. 
XVII ст. К., 1960. 

СТЕЧЙНСЬКА Елеонора (18.VII1 
1852, м. Клуж, тепер Румунія — 
13.XI 1924, Львів) — укр. актриса. 
Мати С. Стадниковог, дружина 
А. Стечинського. В 1879—1917 
працювала у Театрі товариства 
пруська бесідам у Львові, 1896— 
97 — в укр. трупах Ю. Косиненка 
та І. Мороза на Наддніпрянщині. 
Серед ролей — Стеха («Назар Сто- 
доля» Шевченка), Ключниця 
(чШельменко-денщик» Квітки-Ос- 
нов’яненка), Явдоха («Безталанна» 
Карпенка-Карого), Зінка («Не¬ 
щасна любов» Манька), Баба з ву¬ 
лиці («Міщани» Горького), Анна 
(«Верховинці» Коженьовського), 
Йоель («Урієль Акоста» Гуцко- 
ва). „Я. К. Медведик. 
СТЕЧЙНСЬКИИ Андрій Федоро¬ 
вич (справж. прізв.— Мужик; 
16.ХІІ 1849, с. Хрінів, тепер Ка- 

СТЕЧИНСЬКИЙ 

М, Ю. Стеф*юк. 

К. Г. Стеценко. 

Г. А. Стеценко (?). Ро- 
менська мадонна. Ікон» 
середини 18 ст. 
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Л. Ф. Стечнвськвй. 

м’янсько-Бузького р-ну Львів, обл. 
— 5. IV 1896, м. Золочів, тепер 
Львів, обл.) — укр. актор, режи¬ 
сер, драматург. Чоловік Е. Сте- 
чинськоі, батько С. Стадниковоі. 
Сценічну діяльність почав 1867 
в Театрі товариства <Руська бе- 
сіда>, У 1868—^9 виступав у при¬ 
ватних мандрівних трупах О. Ба- 
чинського і А. Моленцького на 
Правобережній Україні. У 1869— 
96 (з перервами) працював у Те¬ 
атрі т-вачРуська бесідам (з 1893— 
режисер, 1894—95 — директор те¬ 
атру). В 1873—77 служив у австр. 
армії, 1881—83 перебував у при¬ 
ватній трупі Т. Романович. Ролі: 
Виборний (< Наталка Полтавка > 
Котляревського), Дранко (-«Поши¬ 
лись у дурні > Кропивницького), 
Микита Сойка (чУчитель> Фран¬ 
ка), Кабиця (<Чорноморців Ста- 
рицького, муз. Лисенка). Автор 
драм <Міщанкам, чЧорний Мат- 
вій>, комедії «Псотниця>, мело¬ 
драми чДовбуш^, текстів оперет 
«Весілля на обжинках^, чСадагур- 
ський дяк> (обидві — муз. С. Во- 
робкевича). Переклав укр. мовою 
п’єси «Ревізора і «(Здруженням 
М. Гоголя. р, я. Пилипчук. 
СТЕШ£Н КО Іван Матвійович [літ. 
псевд.— Сердешний, Січовик, (ївіт- 
ленко; 12 (24).УІ 1873, Полтава — 
ЗО.VI 1918] — укр. літературозна¬ 
вець і письменник буржуазно-лібе¬ 
рального напряму. Закінчив Київ, 
ун-т. В період громадян, війни 
опинився в таборі бурж. націона¬ 
лістичної контрреволюції. Автор 
праць про І. Котляревського, Т. 
Шевченка, О. Стороженка, про 
укр. драму. Видав збірки поезій 
«Хуторні сонетим (1899), «Степові 
мотиви м (1901). Писав також про¬ 
зові й драм, твори. Перекладав з 
ін. л-р (Овідій Назон, Ф. Шіллер 
та ін.). о. Ф. Ставицький. 
СТЕШЕНКО Іван Никифорович 
[12 (24).І 1894, м. Лебедин, тепер 
Сум. обл.— З.У 1937, Харків] — 
укр. рад. співак (бас). Співу нав¬ 
чався в Італії. Дебютував 1914 
в Бергамо. Співав у театрах Іта¬ 
лії, Англії, Польщі, франції, США. 
В 1917—21 — соліст Київ, опери, 
1921—34 — Харківського теат¬ 
ру опери та балету, 1934—37 — 
артист Харків, філармонії. Партії: 
Тарас Бульба (однойменна опера 
Лисенка), Сусанін («Іван Сусанінм 
Глинки), Годунов («Борис Году- 
новм Мусоргського), Мефістофель 
(однойменна опера Бойто, «Фа- 
устм Гуно). 
СТЕШ£НК0 Ірина Іванівна [н. 
22.VI (4.УП) 1898, Київ] — укр. 
рад. актриса, письменниця. Дочка 
І. М. Стешенка і О. Стешенко. 
В 1920 закінчила Київ. муз.-дра¬ 
матичний ін-т ім. М. Лисенка. В 
1920—49 — актриса Київ, і Хар¬ 
ків. театрів, зокрема 1923—34 — 
театру <Березіль>. Серед ролей — 
Сірчиха («За двома зайцямим Ста- 
рицького), Марися («Мартин Бо- 
рулям І. Карпенка-Карого), Бочка- 
рьова («Платон Кречетм Корнійчу¬ 
ка), Дорина («Тартюф м Мольєра). 
Перекладала твори рос. і зару¬ 
біжної класики. 
СТЕШЕНКО Оксана Михайлівна 
(1875, с. Карпівка, теп^ Кремен¬ 
чуцького р-ну Полтав. обл.— 1941) 
укр. письменниця. Дочка М. П. 
Старицького. Закінчила гімназію 
в Києві (1892). Займалася літ.- 

пед. діяльністю. Автор хрестома¬ 
тії для дітей «Рідні колоским 
(1924—25, в 2-му вид. «Колоски 
життя>), творів для дітей «Як 
Юрко подорожував на Дніпрові 
пороги > (1929), «Герої зв’язку > 
(1930) та ін. Переклала укр. мо¬ 
вою «Пани Головльови> М. Сал- 
тикова-Щедріна (1939), рос. мо¬ 
вою — повість «Кармалюк» М. 
Старицького. Написала ряд ста¬ 
тей з літературознавства. 
СТЕШ£НК0 Ярослав Іванович 
[24.ПІ (б.т 1904, Київ — 11.ПІ 
1939] — укр. рад. бібліограф. Син 
І. М. Стешенка і О. М. Стешенко. 
Закінчив Київ, ін-т нар. господарст¬ 
ва (1928). З 1929 працював у Киє¬ 
ві в Книгознавства українському 
науковому інституті. Автор 
праць з питань бібліографії, кни¬ 
гознавства, проГ. Нарбута, С. Мас- 
лова, окремих бібліографічних 
покажчиків. ф. к. Сарана. 
СТЕШКб Федір [4 (16).ІХ 1877, 
с. Кам’янка, тепер Менського р-ну 
Черніг. обл.— 31.XII 1944, Прага] 
— укр. і чес. музикознавець, бібліо¬ 
граф і педагог. Навчався на юрид. 
ф-ті Київ, і Одес. ун-тів. Муз. 
освіту здобув у Кардовому ун-ті 
в Празі (1923—26). Доктор музи¬ 
кознавства (з 1936). У 30-х рр. був 
головою Укр. муз. товариства в 
Празі. Автор досліджень з історії 
укр. музики 17—18 ст. і чес.-укр. 
музичних зв’язків. /. м. Лисенко. 
СТ^ЧКІН Борис Сергійович [24. 
VII (5.VIII) 1891, с. Труфаново, 
тепер Тул. обл.— 2. IV 1969, Моск¬ 
ва] — рад. вчений у галузі гідроае¬ 
ромеханіки й теплотехніки, акад. 
АН СРСР (з 1953), Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці (1961). Після за¬ 
кінчення (1918) Моск. вищого тех¬ 
нічного училища (тепер МВТУ ім. 
М. Е. Баумана) викладав у ньому 
(1918—27) і Моск. авіац. ін-ті 
(1933—37). Разом з М. Є. Жуков¬ 
ським брав участь у створенні 
Центр, аерогідродинамічного ін-ту 
(ЦАП). Один з організаторів 
Ві йськово-повітряної інженерної 
академії ім. М. Є. Жуковського 
(1921—53 — її професор). З 1954 — 
професор Моск. автомоб.-дорож¬ 
нього ін-ту. У 1954—61 — зав. 
лабораторією двигунів, перетво¬ 
реної (1%1) на Інститут двигунів 
АН СРСР (1961—62 — директор 
ін-ту). С.—творець теорії теплового 
розрахунку авіаційних двигунів, 
методики побудови їхніх характе¬ 
ристик, теорії повітряно-реактив¬ 
них двигунів. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1946. 
Ленінська премія, 1957. 
Те.: Газотурбинньїе установки. М., 
1956; Теория реактивньїх двигателей. 
Лопаточнме машиньї. М., 1956. 
Літ.: Чуев Ф. И. Стечкин. М., 1978. 

СТЖИЖбВСЬКА КУЛЬТУРА — 
археологічна культура раннього 
періоду бронзового віку. Назва 
походить від найменування посе¬ 
лення в Стжижові на Люблінщині 
(ПНР), розкопаного в ЗО-х рр. 
20 ст. Пам’ятки С. к. (поселення, 
грунтові могильники, кургани, 
скарби бронзових виробів та ін.) 
поширені на тер. УРСР, зокрема 
на тер. Зх. Волині і у верхів’ях 
Бугу. Носіями С. к. були земле¬ 
робсько-скотарські племена. С. к. 
належить до пізніх проявів шнуро¬ 
вої кераміки культур. Істор. доля 

племен С. к. ТІСНО пов’язана з ви¬ 
никненням на цій території тши- 
нецькоі культури і комарівськоі 
культури. 
Літ.: Археологія Української РСР. 
т. 1.^ К., 1971: Свєшніков І. К. 
Історія населення Передкарпаття, 
Поділля і Волині в кінці III — на по¬ 
чатку 11 тисячоліття до нашої ери. 
К., 1974. /. К. Свєшников. 

СТЙГЛІСТЬ РОСЛЙН—1) Фі¬ 
зіологічна С. р.— ступінь 
достигання рослини, коли вона 
досягає здатності розмножуватися. 
2) Господарська С. р.— 
стан рослин або їхніх органів, коли 
вони придатні для збирання й ви¬ 
користання в г-ві (напр., кукуруд¬ 
за на силос чи зелений корм, тра¬ 
ви на сіно або трав’яне боропшо 
тощо). Термін С. р. використову¬ 
ють і для позначення окремих фаз 
періодів наливання та достигання 
зерна хлібних злаків — молочна 
стиглість, воскова стиглість і 
заверщальна, або повна стиглість, 
за якої у відповідних умовах зерно 
проростає, виявляючи здатність 
рослин до розмноження, у соко¬ 
витих насіннячкових культур (яб¬ 
луні, грущі) розрізняють стиглість 
знімальну та технічну. Див. та¬ 
кож Дозорювання плодів. Збиран¬ 
ня врожаю. м. К. їжик. 
СТИГМИ (грец. ахіура — тавро, 
пляма, виразка) — 1) Мітки або 
тавро на тілі раба або злочинця 
у Старод. Греції. 2) Отвори, що 
ними відкриваються назовні орга¬ 
ни дихання у ряду членистоногих 
тварин. 3) Численні зяброві от¬ 
вори в глотці асцидій. 4) Світло¬ 
чутливі органели у забарвлених 
джгутикових. 5) Червоні плями 
і виразки, що іноді утворюються 
на тілі у хворих на істерію. 
СТЙЛІ мбви — різновиди лі¬ 
тературної мови й мовлення. Ста¬ 
новлять сукупність мовних засобів 
і прийомів, вибір яких зумовлений 
змістом, характером і метою вис¬ 
ловлювання, світоглядом того, хто 
пише чи говорить, боротьбою істо- 
рико-літ. тенденцій на певному ета¬ 
пі розвитку літ. мови тощо. С. м.— 
категорія історична. В укр. мові 
С. м. почали формуватися в 16 
ст. За функціональним принципом 
виділяють такі стилі писемної 
мови: науковий, офіційно-діловий, 
публіцистичний, епістолярний, 
художньо-белетристичний; стилі 
усної мови: розмовне мовлення, 
ораторський стиль та ін. Розріз¬ 
няють також експресивно-емо¬ 
ційні стилі: урочистий, інтимний, 
гумористичний. С. м.— не замкну¬ 
ті системи, вони перебувають у 
постійній взаємодії. 
Літ.: Кожина М. Н. Стилистика рус- 
ского язьїка. М., 1977: Коваль А. П. 
Науковий стиль сучасної української 
літературної мови. К., 1970. 

, Г. М. Гнатюк. 
СТИЛІЗАЦІЯ — 1) в літера- 
турі — художній прийом, свідоме 
і цілеспрямоване відтворення особ¬ 
ливостей літ. стилю іншої епохи, 
літ. течії або напряму, фольклор¬ 
ного жанру, індивідуальної сти¬ 
льової манери певного автора. До 
С. належать казки О. Пушкіна, 
деякі твори Т. Шевченка («Гама- 
лія> та ін.), стилізовані під нар. 
пісні й думи. С. відрізняється 
від наслідування, епігонства. До 
С. близькі пародія, травестія, 
оповідь. 
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2) В мистецтві — узагаль¬ 
нення зображуваних реальних 
предметів шляхом спрощення ма¬ 
люнка, форми тощо. С. харак¬ 
терна для декоративно-ужитко¬ 
вого мистецтва, особливо для 
орнаменту. С. об’ємної форми 
виробів властива дизайну. У ба¬ 
гатьох випадках С. є важливим 
прийомом книжкової графіки, те¬ 
атрально-декораці йного мистецтва, 
мультиплікаційного кіно. С. також 
паз. свідомо наголошуване насліду¬ 
вання стильових особливостей мис¬ 
тецтва певної істор. епохи або нар. 
творчості в архітектурі, музиці, 
театрі, кіно. 

В. Г. Бойко (С. в літературі). 
СТИЛІСТИКА — галузь мово¬ 
знавства, яка вивчає стилі 
мови, суть і специфіку функ¬ 
ціонального розшарування мови 
на лексико-фразеологічному, фо¬ 
нетичному, морфологічному, сло¬ 
вотвірному й синтаксичному рів¬ 
нях у плані синхронії та діахронії. 
В С. досліджуються смислові й 
експресивні відтінки в паралель¬ 
них синонімічних мовних вира¬ 
зах, співвідносні варіанти мовних 
одиниць, в яких закладена мож¬ 
ливість вибору серед них потріб¬ 
ної в даній мовній ситуації. С. 
тісно пов’язана з нормами мовни¬ 
ми. С. поділяють на функціональ¬ 
ну, С. мовних одиниць, С. тексту, 
С. мови худож. л-ри, практичну 
С. Як окрема галузь С. сформува¬ 
лася в 20-х рр. 20 ст. Значний вне¬ 
сок у розвиток рад. С. зробили 
Л. В. Щерба, Г. О. Винокур, В. В. 
Виноградов, О. І. Єфімов, Б. О. 
Ларін та ін.; на Україні — М. Т. 
Рильський, Л. А. Булаховський, 
І. К. Білодід, Г. П. їжакевич, 
М. М. Пилинський та ін. 
Літ.: Виноградов В. В. Стилистика. 
Теория позтической речи. Позтика. 
М., 1963; Ефимов А. И. Сти листика 
русского язьїка. М., 1969; Сучасна 
українська літературна мова. Стиліс¬ 
тика. К., 1973; Ижакевич Г. П.. Ко- 
ноненко В. И., Пилинский Н. Н., 
Сиротина В. А. Сопоставительная сти- 
листика русского и украинского язьі- 
ков. К., 1980. Г. М. Гнатюк. 

СТИЛОБАТ (грец. ахіїХорахлО — 
в античній архітектурі горішня 
поверхня східчастого цоколя {сте- 
реобата) давньогрец. храму, на 
якій споруджувалась колонада. 
Іноді С. називають всю сходинку 
стереобата. Іл. див. до ст. Стерео- 
баШі с. 533. 
СТИЛЬ (франц. зіуіе, від лат. 
зіуіиз, зіііиз, букв.— загострена па¬ 
личка для писання) — 1) Сукуп¬ 
ність ідейно-етичних норм і харак¬ 
терних рис діяльності, поведінки, 
методу роботи й способу життя 
(напр., ленінський стиль роботи). 
2) Система літочислення (старий 
стиль, новий стиль). Див. Кален¬ 
дар. 3) Сукупність ознак, особли¬ 
востей, властивих чому-небудь 
(напр., стиль одягу). Див. також 
Стилі мови. Стиль художній. 
СТИЛЬ ХУДбЖНІЙ — устале¬ 
на системна єдність образних засо¬ 
бів, прийомів та ідейно-художньо¬ 
го змісту, яка формується в пев¬ 
них суспільно-істор. обставинах 
і характеризує неповторну своєрід¬ 
ність творів мистецтва. С. х. завж¬ 
ди зумовлений художньо-світо¬ 
глядною позицією митця і методом 
(див. Метод художній), якого він 
дотримується, в античні часи тер¬ 

мін < стиль > означав особливості 
індивідуальної творчої манери ав¬ 
тора, його худож. почерку. Понят¬ 
тя індивідуального сти¬ 
лю як сукупності худож. прийо¬ 
мів, що визначає творче обличчя 
письменника, художника, компози¬ 
тора та ін., збереглося і в сучасно¬ 
му літературознавстві та мистецт¬ 
вознавстві (напр., стиль Коцюбин¬ 
ського, стиль Нарбута, стиль Леон- 
товича). Інколи говорять навіть 
про стиль певного періоду в твор¬ 
чості митця або окремого твору 
(стиль раннього Достоєвського, 
стиль роману <Війна і мир>). Про¬ 
те ще у 18—19 ст. поняття «стиль 
художній> набуло і ширшого зміс¬ 
ту. Тепер цей термін існує на 
кількох рівнях. Ним визнача¬ 
ють певні періоди розвитку л-ри 
і мист-ва (т. 3. історичні 
стилі: античний стиль, стиль 
Відродження, барокко тощо); 
ідейно-худож. особливості різних 
мистецьких напрямів, течій, шкіл, 
груп (романтичний стиль, стиль 
класицизму, неореалістичний 
стиль); оригінальні, тривкі особ¬ 
ливості л-ри і мистецтва якогось 
народу, країни (т. з. націо¬ 
нальні стилі: візант. стиль, 
япон. стиль); характерні (місцеві) 
групи пам’яток декоративно-ужит¬ 
кового мистецтва {геометричний 
стиль, <звіриний стиль> тощо). 
У марксистсько-ленінській естети¬ 
ці поняття С. X. поряд з поняттям 
художнього методу є однією з осн. 
категорій, яка допомагає розкри¬ 
вати діалектичну єдність змісту 
і форми у мистецтві. Метод соціа¬ 
лістичного реалізму, об’єднуючи 
митців на основі чітких ідейних 
принципів, забезпечує широкий 
простір для особистої творчої іні¬ 
ціативи, виявлення нових худож. 
форм і стилів. 

Літ.: Античнме теории язьїка и стиля. 
М.—Л., 1936; Соколов А. Н. Теория 
стиля. М., 1968; Новиченко Л. М. 
Проблеми стильової диференціації в 
сучасних східнослов’янських літерату¬ 
рах. К., 1968; Типология стилевого 
развития нового времени. М., 1976; 
Типология стилевого развития XIX 
века. М., 1977; Многообразие стилей 
советской литературьі. Вопросьі типо- 
логии. М., 1978; Лихачев Д. С. Пое¬ 
тика древнерусской литературьі. Л., 
1979. В. П. Іванисенко. 

СТЙМУЛ (лат. зіішиїиз, букв.— 
загострена палиця, якою підганя¬ 
ли тварин, стрекало) — 1) Спону¬ 
кання до дії, спонукальна причина 
поведінки. У психології поняття 
«стимуле застосовують при аналі¬ 
зі поведінки за схемою <С.— реак¬ 
ціям (класична психофізика, біхе¬ 
віоризм', див. також Необіхевіо- 
ризм). 2) Подразник, що викли¬ 
кає реакцію. 3) Зацікавленість у 
здійсненні чого-небудь. 
СТИМУЛ5ЇТОРИ (від лат. зііти- 
1о — збуджую, заохочую) в біо¬ 
логії — природні або синтетичні 
речовини, які більшою чи меншою 
мірою прискорюють ферментативні 
реакції та ін. внутрішньоклітинні 
процеси (перенесення речовин, 
біосинтез білків тощо). С. розріз¬ 
няють за місцем їх утворення, хім. 
будовою, специфічністю дії та ін. 
характеристиками. Природними 
С. є продукти обміну речовин. С. 
використовують, поряд з інгібіто¬ 
рами, для вивчення механізму дії 
багатьох процесів, що відбувають¬ 

ся в організмі. В медицині С. за¬ 
стосовують з метою профілактики 
та лікування різних хвороб (див. 
Гормональні препарати. Біогенні 
стимулятори). В с.-г. практиці 
застосовуються для прискорення 
росту та розвитку рослин і тва¬ 
рин (див. Стимулятори росту 
рослин. Вітаміни). 
СТИМУЛ5ЇТОРИ РОСТУ рос¬ 
лин — природні і синтетичні спо¬ 
луки, що прискорюють ростові про¬ 
цеси. природними С. р., тобто та¬ 
кими, що виробляються рослина¬ 
ми, є ауксини, гібереліни, цитокі- 
ніни (див. Фітогормони), а також 
деякі вітаміни', разом з інгібіто¬ 
рами (див. Інгібітори росту рос¬ 
лин) вони регулюють ріст рослин. 
Синтетичні С. р., до яких нале¬ 
жать, напр., гетероауксин, індо- 
ліл-З-масляна, а-нафтилоцтова к-ти 
та їх солі, використовують для об¬ 
робки рослин з метою активації 
процесів росту і розвитку. С. р. 
застосовують у сільс. г-ві для сти¬ 
мулювання коренеутворення, цві¬ 
тіння, збільшення розмірів плодів 
і одержання безнасіннєвих плодів, 
виведення насіння, бульб, цибулин 
із стану спокою (див. Спокій у рос¬ 
лин) тощо. Див. також Регулятори 
росту рослин. 
СТИНАВСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
НАФТИ — у Львів, обл. УРСР. 
Пов’язане з брахіантиклінальною 
складкою (див. Брахіантикліналь) 
Передкарпатського прогину. 
Довж. складки 10 км, шир. понад 
7 км. Виявлено два нафтових по¬ 
клади, пов’язані з пісковиками 
палеогену (див. Палеогеновий пе¬ 
ріод і палеогенова система), су¬ 
марна потужність яких понад 
90 м. Нафтоносні пласти — на 
глиб. 3300—3700 м. Густ. нафти 
796—864 кг/м®, містить 2,1—17,6% 
парафіну, 0,18—2,29% асфальте¬ 
нів, 5—32% смол, 0,21—0,68% сір¬ 
ки. Родовище відкрито і експлуа¬ 
тується з 1967. Нафта родовища 
надходить на Дрогобицький наф¬ 
топереробний завод. 

Ю. М. Мелимука. 
стипендія (від лат. зіірешіі- 
ит — платня) — грошова допомо¬ 
га, що виплачується регулярно 
(здебільшого щомісяця) тим, хто 
навчається на денних відділеннях 
(ф-тах) спец. навч. закладів і кур¬ 
сів різного типу, або особам, які 
проходять підготовку в системі 
аспірантури та підвищення квалі¬ 
фікації, В СРСР існує держ. 
система С. Особам, направленим 
на навчання пром. підприємства¬ 
ми, будовами, радгоспами й кол¬ 
госпами, С. виплачують названі 
орг-ції. У вузах і серед, спец, 
навч. закладах С. призначаються 
студентам з урахуванням їхньої 
успішності та участі у громад, 
роботі. В системі профес.-тех. 
освіти С. отримують усі встигаючі 
учні. Розміри С. диференціюють¬ 
ся залежно від спеціальності, а у 
вузах — й від курсу навчання. 
Існують підвищені С. (на 25%). 
Розмір С. аспірантам залежить від 
категорії вузу, н.-д. ін-ту,вякому 
вони навчаються, а також від роз¬ 
міру зарплати до вступу в аспі¬ 
рантуру. Студентам і аспірантам, 
які мають особливі успіхи в нав¬ 
чанні та н.-д. роботі, призначають¬ 
ся іменні С. підвищеного розміру 
(встановлюються в пам’ять видат- 

СТИПЕНДІЯ 

В. С. Ствчкін. 
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СТИПЛ-ЧЕЙЗ 

М. А. Старшеовнч. 

них діячів держави, науки, куль¬ 
тури тощо). ^ Г. Л. Пономаренко. 
СТЙПЛ-ЧЕЙЗ, стипль-чез (англ. 
зІеерІесЬазе, від зіееріе — шпиль, 
дзвіниця і сЬазе — гонка; спочатку 
— біг з перешкодами у напрямі 
до дзвіниці) — 1) В кінному спор¬ 
ті — скачки на дистанції 4000— 
7000 м з складними нерухомими 
перешкодами. 2) В легкій атлети¬ 
ці С.-ч. наз. біг на 3000 м з пере¬ 
шкодами (5 бар’єрів заввишки 91,4 
см, один перед ямою з водою). 
СТИР — річка в межах Львів., 
Ровен. і Волин. областей УРСР та 
Брест, обл. БРСР, права прит. 
Прип^яті^ Довж. 483 км, площа 
бас. 13,1 тис. км^. Бере початок 
на пн. схилах Подільської височи¬ 
ни, нижче заплава заболочена, 
шир. її подекуди досягає 1,5 км. 
Живлення мішане, переважно сні¬ 
гове. На С. споруджено водосхо¬ 
вище, ГЕС. Використовують для 
тех. і побутового водопостачання, 
зрошування, а також як водоприй¬ 
мач осушувальних систем. На С.— 
м. Луцьк, нижче якого ріка судно¬ 
плавна. 
СТИРИКСЗВИЧ Михайло Адоль- 
фович [н. з (16).ХІ 1902, Петер¬ 
бург] — рад. вчений у галузі теп¬ 
лоенергетики і теплофізики, акад. 
АН СРСР (з 1964), Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1972). Закінчив 
(1927) Ленінгр. технологічний ін-т. 
У 1928—46 працював у Котлотур¬ 
бінному ін-ті ім. І. І. Ползунова 
(Ленінград), 1939—71 — зав. ка¬ 
федрою у Моск. енерг. ін-ті. Од¬ 
ночасно працював (1939—60) в 
Енерг. ІН-ТІ АН СРСР, з 1961 — 
зав. відділом масообміну в Лабо¬ 
раторії високих температур (з 
1962 — Ін-т високих температур) 
АН СРСР. Член Президії АН 
СРСР (з 1964). Президент Світового 
центру з теплообміну. Осн. праці 
присвячені проблемам тепломасо- 
ооміну, особливо стосовно процесів 
генерації пари, і прогнозуванню 
розвитку енергетики. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
СТИРбЛ, вінілбензол, фенілети- 
лен, СдНзСН = СНг — ароматич¬ 
ний вуглеводень; безбарвна ріди¬ 
на з своєрідним солодкуватим 
запахом; густина (температура 
20* С) 906 кг/мз; — 30,6* С; 
^кип 145,2* С. Не розчиняється у 
воді, змішується в усіх співвідно¬ 
шеннях з багатьма органічними 
розчинниками (наприклад, з ацето¬ 
ном, ефіром, спиртом, вуглеводня¬ 
ми та їхніми галогенпохідними). 
добре розчиняє різні органічні 
речовини, полімерні матеріали. 
При наявності каталізаторів при¬ 
єднує водень, хлор, бром; здатний 
до полімеризації. С. утворюється 
при термічній деструкції органіч¬ 
них речовин, міститься у продук¬ 
тах крекінгу та піролізу нафто¬ 
продуктів, кам. вугілля. У пром-сті 
С. одержують переважно дегідро¬ 
генізацією етилбензолу. Застосо¬ 
вують для одержання полімерних 
матеріалів: полістиролу та співпо¬ 
лімерів С. з бутадієном (бутаді- 
вн-стирольні каучуки), акрилоні¬ 
трилом тощо. А. Я. Ільченко. 
СТИСК — див. Розтяг-стиск в 
опорі матеріалів. 
СТИХГЙНИЙ МАТЕРІАЛГЗМ 
(від грец. ато^xєіОV — елемент, 
начало, основа) — теоретично не- 

усвідомлюване переконання лю¬ 
дей в об’єктивному, тобто неза¬ 
лежному від людської свідомості, 
існуванні предметів, явищ природи 
й закономірностей її розвитку. 
С. м. зумовлений практичною діяль¬ 
ністю людей, яка повсякденно до¬ 
водить реальність навколишнього 
світу, можливість пізнання його 
законів (див. Наївний реалізм). 
Стихійно-матеріалістичними були 
деякі філос. системи в стародавніх 
Єгипті, Вавілоні, Індії, Китаї, в 
античних Греції й Римі. Після 
відокремлення науки про природу 
від філософії С. м. розвивався 
на грунті природознавства. С. м. 
властивий багатьом природодослід¬ 
никам (т. 3. природничоістор. ма¬ 
теріалізм), які, не проводячи сві¬ 
домо лінії філос. матеріалізму або 
ідеалізму, вивчають природу та¬ 
кою, як вона є, тобто визнають 
її об’єктивну реальність. В. І. 
Ленін глибоко розкрив нерозрив¬ 
ний зв’язок С. м. природодослід¬ 
ників з філос. матеріалізмом, по¬ 
казав велике значення прїшодни- 
чоістор. матеріалізму в о^ороть- 
бі проти ідеалізму і релігії. Проте, 
якщо природничоістор. матеріа¬ 
лізм не оформлюється в струнку 
філос. теорію, то він не виходить 
за межі однобічного механістич¬ 
ного, метафіз. матеріалізму й ви¬ 
роджується, зрештою, у вульгарний 
емпіризм і позитивізм. У праці 
<Матеріалізм і емпіріокрити¬ 
цизме В. [. Ленін відзначав, що 
однією з гол. причин кризи в при¬ 
родознавстві було невміння при¬ 
рододослідників по-філософсько¬ 
му осмислити новітні відкриття, 
незнання ними діалектичного 
матеріалізму. 
СТЙЧНА ПЛОЩИНА — гранич¬ 
не положення площини, що прохо¬ 
дить через три нескінченно близькі 
точки просторової кривої, в С. п. 
лежать дотична пряма і гол. нор¬ 
маль просторової кривої. Ця кри¬ 
ва перетинає С. п. в точці стикання. 
СТЙЧНЕ КбЛО — граничне по- 
ложення кола, що проходить через 
три нескінченно близькі точки кри¬ 
вої. С. к. є т. 3. коло кривини. 
Воно найтісніше прилягає до кри¬ 
вої в якійсь точці порівняно з будь- 
яким ін. колом, що проходить через 
цю точку. 
СТГВЕНСОН (5іеуеп5оп) Роберт 
Льюїс (13.XI 1850, Едінбург — 
З.ХІІ 1894, о. Уполу, Самоа) — 
англ. письменник. Продовжувач 
кращих традицій романтизму. За 
походженням — шотландець. З 
1890 жив на о-вах Самоа, де брав 
участь у боротьбі місцевого насе¬ 
лення проти нім. колонізаторів. 
Перша кн.— істор. дослідження 
чПентландське повстанням (1866). 
Писав вірші (зб. <В лісім, 1887, 
тощо), новели (зб. чВечірні бесіди 
на островім, 1893, та ін.), нариси 
(зб. <В південних моряхм, 1896, 
та ін.), в яких роздуми про невід¬ 
повідність мрії й дійсності пере¬ 
ростають у викриття колоніалізму 
й расизму. Славу С. принесли при¬ 
годницько-психологічні романи 
чОстрів скарбівм (1883), чВикраде- 
нийм (1886), чКатріонам (1893), 
філос. повість чіДивна історія д-ра 
Джекіля та м-ра Хайдам (1886) та 
істор. романи (чПринц Оттом, 
1885; <Чорна стрілам, 1888, та ін.), 
в яких звучать антибурж. та гу¬ 

маністичні мотиви. Автор літ.- 
критичних праць (<Спогади й пор¬ 
трети м, 1887, та ін.). 
Те,: Укр. перекл.— Чорна стрі¬ 
ла. К., 1958; Викрадений. К., 1960; 
Катріона. К., 1961; Острів скарбів. К., 
1974; Рос. перекл.— Собрание 
сочинений, т. 1—5. М.. 1967; Собрание 
сочинений, т. 1—5. М., 1981. 
Літ.: Олдингтон Р. Портрет бунтаря. 
Пер. с англ. М., 1973; Левидова И. М. 
Роберт Луи Стивенсон. Биобиблиогра- 
фический указатель. М., 1958. 

Б. Б. Бунич-Ремізов, 

СТІГ — гірська вершина у пн.-сх. 
частині хребта Свидовець, у ме¬ 
жах Закарп. обл. УРСР. Вис. 
1707 м. Складений з піщано-гли¬ 
нистих відкладів. Пн. схили вкри¬ 
ті хвойним лісом, на привершин- 
них пологих ділянках — полони¬ 
ни. Подекуди збереглися сліди 
льодовикових карів. 

^ М. М. Койнов. 
СТІЖКГВСЬКЕ — селище місь¬ 
кого типу Донец. обл. УРСР, під- 
порядковане Шахтарській міськ¬ 
раді, за 13 км від залізнич. ст. 
Розсипна. 6,4 тис. ж. (1982). Кам.- 
вуг. шахти чСтіжківськам і < Він¬ 
ницьким, будинок побуту. 4 заг.- 
осв. школи, 2 мед. пункти, клуб, 
кінотеатр, 4 б-ки. С. утворене 
1954^^ с-ще міськ. типу — з 1956. 
СТГИБИЩЕ — В минулому тим¬ 
часове поселення у кочовиків-мис- 
ливців та оленярів Сибіру. У С. 
налічувалося від одного до кіль¬ 
кох десятків чумів, в археології 
С. називають місця тимчасових 
поселень первісних мисливців ча¬ 
сів раннього палеоліту (поселен¬ 
ня пізніших часів кам'яної доби 
називають стоянками). 
СТІЙКГ ПАСЙВИ — суми постій- 
ної нормальної кредиторської за¬ 
боргованості і коштів цільового 
призначення, що перебувають в 
обороті соціалістичного підприєм¬ 
ства (об’єднання), прирівнювані 
за умов використання їх до влас¬ 
них оборотних коштів. До С. п. 
належать: мінім, заборгованість 
робітникам і службовцям по заро¬ 
бітній платі та відрахуванням на 
соціальне страхування, резерв на¬ 
ступних виплат заробітної плати 
за час чергових відпусток і одно¬ 
разової винагороди за вислугу ро¬ 
ків, а також кошти амортизацій¬ 
ного фонду, спрямовані на утво¬ 
рення виробничих запасів для капі¬ 
тального ремонту. В галузях з три¬ 
валим циклом вироби, (суднобу¬ 
дування, важке машинобудуван¬ 
ня тощо) до С. п. належить забор¬ 
гованість замовникам щодо част¬ 
кової оплати замовлень. До С. п. 
відносять також суми, вилучені 
на особливий рахунок у Держбан¬ 
ку СРСР при кредитуванні по обо¬ 
роту матеріальних цінностей та ін. 
Визначають С. п. у фінанс. планах, 
у бухгалтерських звітах їх виді¬ 
ляють окремою групою в розділі 
А пасиву балансу. 
ст№кість ЕНЕРГЕТЙЧНОТ СИ- 
СТСМИ — здатність енергетичної 
системи відновлювати вихідний 
(чи близький до нього) режим дії 
при незначному або значному його 
порушенні. Незначне порушення 
режиму дії енергосистеми може 
відбуватися під час передавання 
великої потужності по довгих лі¬ 
ніях електропередачі, що з’єд¬ 
нують групи синхронних електрич¬ 
них машин, або в разі зниження 
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напруги електричної у вузлах на¬ 
вантаження. За таких умов С. е. с. 
забезпечують підвищенням номі¬ 
нальної напруги і зниженням ін¬ 
дуктивного електричного опору 
далеких ліній електропередачі, 
автом. регулюванням збудження 
великих синхронних машин (див. 
також Автоматичне регулюван¬ 
ня напруги)у застосуванням син¬ 
хронних електричних компенсато¬ 
рів і синхронних електродвигу¬ 
нів у вузлах навантаження тощо. 
Значне порушення режиму спри¬ 
чинюється гол. чин. коротким за¬ 
миканням в електр. мережах. За 
цих умов С. е. с. підвищують пе¬ 
реважно швидким відмиканням 
ділянок, де сталося коротке зами¬ 
кання, і автом. повторним вмикан¬ 
ням електр. устаткування, галь¬ 
муванням генераторів та ін. 
СТГЙКІСТЬ в м є X а н і - 

ц і — поняття, що означає трива¬ 
лість збереження будь-якої харак¬ 
теристики руху мех. системи (див. 
Механіка). Основи сучасної тео¬ 
рії С. р. закладено в працях 
О. М. Ляпунова. Рух системи наз. 
стійким за Ляпуновим, якщо одер¬ 
жані в деякий момент часу малі 
збурення координат і швидкостей, 
що визначають цей рух, залшпа- 
ються малими. Умови, при яких 
досліджуваний рух є стійким, наз. 
критеріями стійкості. В теорії С. 
р. вивчаються методи оцінок С. 
р. за лінеаризованими рівняннями 
руху, або за т. з. чрівняннями збу¬ 
реного руху>, а також якісні ме¬ 
тоди визначення меж застосовнос¬ 
ті цих оцінок. І ті й другі широко 
використовують при створенні 
машин, механізмів тощо. 
Літ,: Кильчевский Н. А. Курс теоре- 
тической механики, т. 2. М., 1977. 

О. О. Горошко. 

СТІЙКІСТЬ СПОР^і'Д — здат¬ 
ність споруд зберігати первісний 
стан рівноваги при діянні на них 
зовнішніх сил; розділ будівельної 
механіки, який стосується методів 
розрахунку споруд на стійкість. 
Якщо споруда не спроможна чи¬ 
нити опір діючому навантаженню, 
вона під впливом найменших сто¬ 
ронніх чинників (зовнішніх, внут¬ 
рішніх) змінює своє первісне по¬ 
ложення або первісну форму де- 
формівного стану (а іноді і те й 
інше разом). Перехід споруди з 
стійкого стану в нестійкий часто 
наз. втратою стійкості, межу 
цього переходу — критичним ста¬ 
ном споруди, а відповідні наван¬ 
таження — критичними. В резуль¬ 
таті втрати стійкості звичайно від¬ 
бувається зсув (ковзання) споруди 
або вона перекидається. Резерв 
С. с. оцінюють розрахунком, не¬ 
обхідним насамперед в разі діяння 
на споруду горизонтальних сил, 
напр. гідростатичного тиску на 
греблю, сейсмічних сил і вітру на 
висотні споруди, тиску грунту на 
підпірні стінки, у розрахунку на 
зсув горизонтальні сили, які діють 
на споруду, порівнюють з силами, 
що утримують її в нерухомому 
стані (силами тертя, зчеплення). 
У розрахунках на перекидання зі¬ 
ставляють значення перекидаль- 
ного моменту з утримуючим мо¬ 
ментом (створюваним власною ва¬ 
гою споруди) відносно зовн. реб¬ 
ра фундаменту споруди. С. с.— 
одна з осн. вимог при проектуван¬ 

ні і зведенні споруд. Див. також л/с), модулем С. (кількість води. 
Динаміка споруд. Коливання що стікає за одиницю часу з оди- 
конструкщй. Переміщення в бу- ниці площі водозбору,—у л/с-км*). 
дівельній механіці. , Величина та режим його залежать 
Літ.: Киселев В. А. Строительная ме- від сукупності фіз.-географіч- 
ханика. М., 1980. Г. ^ Ісаханов, них умов, у першу чергу кліма- 
•«СТГЙКОСТІ ДРІБНОГО СЕ- тичних (кількості опадів, т-ри, 
ЛЯ небого ГОСПОДАРСТ- випаровуваності тощо). Для рів- 
ВА ТЕОРІЯ >— анти марксистська нинних районів тер. СРСР норма 
концепція, згідно з якою дрібне річного С. (пересічне значення його 
с.-г. виробництво нібито має пе- величини за багаторічний період) 
реваги перед великим, відзнача- становить від 10 л/с км^ (на Пн.) 
ється життєздатністю і не витіс- до 0,5 л/с км^ (на Пд.), у гір- 
няється великим капіталістичним ських областях зростає до 100 
виробництвом. Виникла й поши- л/с км^. 
рилась в Європі в 2-й пол. 19 — На Україні цей показник з Пн. 
1- й чверті 20 ст. Представники на Пд. змінюється від 1—4 л/с X 
<С. д. с. г. т.> — нім. бурж. еконо- X км^ до 0,12 л/с км^, досягаю- 
місти Л. Брентано, М. Гехт, К. чи у Карпатах понад 45 л/с • км^. 
Клавкі, Г. Пудор, ревізіоністи Е. Регулювання С. має велике зна- 
Бернпітейн, Е. Давід (Австрія) чення для оптимального викори- 
та ін. В Росії прихильниками стання водних ресурсів. 
цієї теорії були народники (М. О. СТІкАнНЯ ЗЕРНА — зменшення 
Каблуков, С. С. Зак та ін.), <ле- вмісту сухої речовини зернівки 
гальні марксисти> (С. М. Булгаков, при підвищеній вологості повітря 
П. Б. Струве, М. І. Туган Бара- в період достигання. С. з. відоу- 
новський). < Критики > марксизму вається в результаті посилення 
з агр. питання намагалися спрос- інтенсивності дихання та ін. біо- 
тувати положення про заг. законо- хім. процесів у зернівці (в теплу 
мірності і єдність діяння екон. дощову погоду), вимивання з єн- Р' 
законів розвитку капіталізму в досперму розчинних вуглеводів та 
пром-сті і с. г. Вони намагалися ін. рухливих органіч. сполук, а 
довести, що дрібне сел. г-во є також вилуговування з зерна со¬ 
бі льш економічним, тому що поєд- лей (у холодну дощову погоду), 
нує в одній особі робітника, капі- С. з. може бути й наслідком 
таліста і землевласника, внаслі- перетворення простих форм орга- 
док чого воно нібито більш стій- ніч. сполук у складніші та відтоку 
ке під час неврожаїв, екон. криз пластичних речовин в ін. органи 
тощо. В. І. Ленін переконли- рослини. С. 3. призводить до Не¬ 

во довів методологічну й теор. добору зерна і до значного погір- 
неспроможність чС. д. с. г. т.>, шення його якості, 
викрив її антинаук. характер, Заходи боротьби. Застосу- 
реакційну політ, суть. На основі вання правильної агротехніки ви- 
глибокого аналізу, даних агр. ста- рощування зернових культур, до- 
тистики Росії, Німеччини, Данії, тримання оптимальних для кож- 
США та ін. країн він показав, що ної культури строків збирання 
розвиток капіталістичних вироб- врожаю. о. І. Шаповал. 
ничих відносин у с. г. неминуче СТІКС (2хі35) — у грец. міфології 
призводить до витіснення дрібно- одна з річок, що оточували під- 
го виробн. великим і пролетариза- земне царство Аїд, дочка Океана, 
ції осн. маси с.-г. населення (див. уособлення мороку й жаху. Воду 
Повне зібр. тв., т. 27, с. 181). Після її вважали отруйною. За міфами, 
2- ї світової війни виник сучас. С. клялися олімпійські боги, і 
варіант чС. д. с. г. т.> — концеп- ця клятва вважалася священною, 
ція чсімейного господарства (фер- СТІЛ (Зіееіе) Річард (12.ПІ 1672, 
ми)>. Її представники — бурж. Дублін—1.ІХ 1729, Кармартен) — 
економісти Л.Сот, Ф. Рооп (США), англ. письменник та журналіст. 
Г. Нігаус, Г. Прібе (ФРН) та ін.. Перший твір — морально-дидак- 
праві соціал-демократи ряду єв- тичний трактат ч Християнський 
роп. країн — вдаються до апологе- герой> (1701). Побутові комедії 
тичних тверджень про нібито жит- чПохорон> (1701), чКоханець-бре- 
тєздатність, вирішальну роль чсі- хун> (1703), чНіжний чоловіка 
мейного господарства (ферми)>, (1705) та чЩирі закоханій (1722). 
вважають, що с. г. втрачає капіта- Разом з Дж. Аддісоном вважаєть- 
лістич. характер. Насправді піс- ся засновником англ. журналісти- 
ля 2-ї світової війни значно поси- ки. Нариси С. і Дж. Аддісона в 
лився процес концентрації і цент- сатиричних журналах чТатлер> 
ралізації капіталу в с. г., масового (чБалакун>, 1709—11), чСпектей- 
розорення дрібних і середніх това- тор> (чГлядач>, 1711—14) і чГар- 
ровиробників. я. М. Леоненко. діан> (чОпікун>, 1713), які вони 
СТІК у гідр о лоті ї — стікан- видавали, зображували побут та 
ня дощових і талих вод по земній звичаї бурж. Англії й проклали 
поверхні (поверхневий С.) та пе- шлях реалістичному романові 
реміщення їх у грунті й товщі гір- 18 ст. д. С. Яхонтова. 
ських порід {підземний стік) у СТІЛІХСЗН (ЗііІісЬо) Флавій (бл. 
процесі кругообігу води на Землі. 360—408) — рим. полководець і 
Поверхневий С. поділяють на рус- держ. діяч. За походженням ван- 
ловий (у руслах річок і тимчасо- дал. Висунувся на військ, і дипло- 
вих водотоків) та схиловий. С. матичній службі за імп. Феодо- 
характеризується кількістю води, сія. Після смерті останнього (395) 
що стікає з площі водозбору за С. став опікуном малолітнього 
певний відрізок часу (рік, сезон, імп. Гонорія і фактичним правите- 
місяць тощо). Величину його ви- лем зх. частини Рим. імперії. Вів 
мірюють шаром води у міліметрах успішну боротьбу проти варварів 
(сантиметрах), сумарним її об’є- у Британії, на Рейні і Дунаї, 
мом у кубічних метрах (кіломет- В 402 двічі здобув перемогу над 
рах), пересічною витратою (у м®/с, Аларіхом І. Був убитий за нака- 

СТІЛІХОН 

Л. Стівенсов. 
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СТІЛТЬЄС 

А. СТІЛЬ. 

зом Гонорія внаслідок придвор¬ 
них інтриг. 
СТГЛТЬЄС (ЗііекЗез) Томас Йоан- 
нес (29.XII 1856, Зволле, Оверейс- 
сел — 31.XII 1894, Тулуза, Фран¬ 
ція) — нідерл. математик, чл.-кор. 
Петерб. АН (з 1894). Закінчив по- 
літех. школу в Делфті. У 1877— 
83 працював на Лейденській обсер 
ваторії, з 1886 — в Тулузькому 
ун-ті. Осн. наук, праці стосують¬ 
ся теорії функціональних неперерв¬ 
них дробів, проблеми моментів, 
те(уії ортогональних многочленів, 
наближеного інтегрування та ін. 
питань класичного аналізу. Уза¬ 
гальнив поняття інтеграла (див. 
Стілтьєса інтеграл). 
СТІЛТЬЄСА інтеграл — уза- 
гальнення поняття інтеграла (див. 
Інтегральне числення). Визнача¬ 
ється формулою 

Ь п 

(5) ^ { (X) а<рх = Ііт ^ / (Ь) [Ф іх^) - 

а '-0*=! 

- Ф (.«й-і). 

де / = тах І л:,, — |, х,^ — точки 
поділу відрізка інтонування, — 
довільна точка відрізка л:*]. 
С. і. запровадив Т. Й. Стілтьес. 
СТІЛЬ (Зііі) Андре (н. І.ІУ 1921, 
селище Ерньї, деп. Нор) — франц. 
письменник, публіцист. Член 
Франц. компартії з 1942. Учасник 
Руху Опору. Гол. редактор <Юма- 
ніте> (1950—59), пізніше — її літ. 
оглядач. Кандидат у члени і член 
ЦК ФКП (1950—69). Збірки опо¬ 
відань 4Слово ,,шахтар", товари¬ 
ші ...► (1949) і >4,,Сена" вийшла в 
море> (1950) про життя, бороть¬ 
бу за мир і демократію франц. 
робітників. У романі-трилогії ««Пер¬ 
ший удар> (««Біля водонапірної 
ба№и>, 1951, Держ. премія СРСР, 
1952; ««Кінець однієї гармати», 
1952; ««Париж з нами», 1953) від¬ 
творено нац.-патріотичну бороть¬ 
бу франц. народу. У кн. -«До со¬ 
ціалістичного реалізму» (1952) 
висловив свої естетичні погляди. 
Романи циклу < Поставлено питан¬ 
ня про щастя»—««Кохати буде¬ 
мо завтра» (1957), -«Обвал» (1960), 
чОстанні чверть години» (1962) — 
викривають франц. колоніалізм і 
расизм. 36-ки оповідань того ж 
циклу <Єгипетський хліб» (1956), 
««Біль» (1961), ««Вид на небо» 
(1967), романи <Ходімо танцюва¬ 
ти, Віоліно» (1964), ««Андре» (1965), 
«Прекрасний, мов людина» (1968), 
«Хто?» (1969), «Роман-сон» (1976), 
«Друг у дзеркалі» (1977), «Бог 
є дитиною» (1979) підносять со¬ 
ціально-політ. і морально-етичні 
проблеми, пов’язані з життям ро- 
бітн. класу Франції. С.— член 
академії Гонкурів (з 1977). 
Те.: У к р. п е р е к л.— Перший 
удар. К., 1953; Діти французьких до¬ 
керів. К., 1958; Кохати будемо завтра. 
«Всесвіт». 1959, № 3; Обвал. К., 
1962; Роман-сон. К., 1980; Рос. п е - 
рекл.— Первьій удар, кн. 1—3 
[У водонапорной башни; Конец одной 
пушки; Париж с нами]. М., 1952—54; 
Вопрос о счастье поставлен. М., 1960; 
Мьі будем любить друг друга завтра.— 
Обвал. М., 1961; Боль. М., 1962; По- 
следние четверть часа. М., 1967; Пой- 
дем танцевать, Виолина... М., 1973; 
Роман-сон. Рассказьі. М., 1978. 

. В. І. Пащенко. 
СТІЛЬНИКЙ БДЖОЛЯНГ - вос¬ 
кові ^дівлі бджіл медоноснщ 
для зберігання корму (меду і 

перги)у вирощування потомства і 
перебування бджіл. Кожен С. б. 
складається з вертикально розмі¬ 
щеного середостіння (яке може 
бути щтучним — штучна вощина), 
від якого в обидва боки відходять 
шестигранні призматичні комірки 
глибиною 10—13 мм і шириною 
5,3—5,5 мм. У С. 6. розрізняють 
комірки бджоляні, трутневі, пе¬ 
рехідні і маточні. На побудову 
одного С. 6. йде до 150 г воску 
бджоляного. о. Г. Мегедь. 
СТІНА будинку — вертикальна 
огород жувальна конструкція бу¬ 
динку. Розрізняють С. зовнішні 
та внутрішні. Зовнішні С. поді¬ 
ляють на несучі, самонесучі та 
ненесучі (у т. ч. навісні). Несучі 
С., крім власної ваги, сприйма¬ 
ють і передають на фундамент 
навантаження від перекриттів, 
покриттів, тиску вітру та ін. Са¬ 
монесучі С. спираються на фунда¬ 
мент, спряжені з каркасом будин¬ 
ку і несуть навантаження тільки 
від власної ваги (у межах усіх 
поверхів будинку). Ненесучі С. 
сприймають власну вагу тільки у 
межах одного поверху і передають 
її на каркас або ін. опорні констру¬ 
кції будинку. Внутр. С. бувають: 
несучі (разом з перекриттями за¬ 
безпечують просторову жорсткість 
будинку) і ненесучі (перегородки)] 
рядові й санітарно-технічні (з 
вентиляційними каналами, газо¬ 
ходами тощо). С. бувають збірни¬ 
ми (див. Збірні конструкції), 
монолітними (див. Монолітні 
конструкції) і з поштучних стіно¬ 
вих матеріалів (див. також Ка¬ 
м'яні матеріали і конструкції). 
Від дії грунтової вологи поверхні 
С., що стикаються з грунтом, захи¬ 
щають гідроізоляцією. 
стіновйх матеріалів про¬ 
мисловість — підгалузь бу¬ 
дівельних матеріалів промисло- 
всюті, що виробляє стінові мате¬ 
ріали. Осн. продукція: вироби і 
конструкції штучного виготовлен- 
ня_ методом формування і терміч¬ 
ної обробки (цегла глиняна, силі¬ 
катна та ін.), дрібні й великі 
блоки з ніздрюватого і щільного 
силікатного бетону, блоки з це¬ 
ментного бетону, блоки шлако¬ 
бетонні, керамзитобетонні, гіпсо¬ 
бетонні, блоки й панелі керамічні 
з цегли; вироби з природного ка¬ 
меню (див. Кам'яні матеріали і 
конструкції). В 1913 в Росії було 
вироблено 3,4 млрд. шт. цегли, 
в т. ч. на Україні — 0,6 млрд. шт. 
Крім того, на Пд. України в неве¬ 
ликій кількості виробляли буто- 
вий камінь і штучні стінові блоки 
з вапняку та черепашнику. В Рад. 
Союзі С. м. п. перетворилася на 
індустріальну галузь. На Украї¬ 
ні С. м. п. набула розвитку в 
довоєнні п’ятіфічки. В 1940 в ре¬ 
спубліці вироблено 1,6 млрд. шт. 
цегли, в післявоєнні роки збудо¬ 
вано потужні підприємства галузі. 
Серед них високомеханізовані 
заводи глиняної цегли в Ір- 
піні (Київ, обл.), Запоріжжі, Пол¬ 
таві; силікатної цегли — в Херсо¬ 
ні, Дніпропетровську, Кривому Ро¬ 
зі, Черкасах, Чернігові, Ладиже- 
ні (Війн, обл.). Розвалові (Львів, 
обл.); з-ди силікатних виробів — 
у Сумах, Миколаєві, Білгороді- 
Дністровському (Одес. обл.), Сла¬ 
вуті (Хмельн. обл.). В 1980 на 

Україні вироблено понад 13,1 
млрд. шт. цегли, в т. ч. буд. цег¬ 
ли — 9,05 млрд. шт. В одинадця¬ 
тій та дванадцятій п’ятирічках у 
республіці намічено спорудити ви¬ 
сокопродуктивні заводи-автомати 
по вироби, керамічних і силікат¬ 
них стінових матеріалів у Київсь¬ 
кій, Івано-Фр., Запоріз., Харків., 
Донец. та ін. областях. 

Г. Р. Поліщук, 
СТІНОВГ матеріали — буді- 
вельні матеріали, з яких зводять 
стіни будинків (споруд). Розріз¬ 
няють С. м. неорганічні й органіч¬ 
ні. Найпоширеніші неорганічні — 
кам’яні С. м., що їх поділяють 
на поштучні й великорозмірні. До 
поштучних С. м. належать цегла 
(глиняна, силікатна) і камені (ке¬ 
рамічні, з легкого бетону, при¬ 
родні пиляні). Вони бувають су¬ 
цільні та порожнисті, рядові та 
лицьові. В індустріальному буд-ві 
такі С. м. використовують у вигля¬ 
ді заздалегідь виготовлених вели¬ 
ких цегляних блоків, віброцегля- 
них панелей тощо. Великорозмір¬ 
ними кам’яними С. м. є блоки та 
панелі з силікатного бетону і 
цементного бетону, а також вели¬ 
кі пиляні блоки з природного ка¬ 
меню (див. також Великоблокові 
конструкції. Великопанельні кон¬ 
струкції, Кам'яні матеріали і 
конструкції). Крім кам’яних С. 
м., для зведення самонесучих стін 
використовують склоблоки і скло¬ 
профіліт, панелі з азбестоцементу, 
анодованого алюмінію, металопла¬ 
стів, емальованої сталі та ін. ли¬ 
стових матеріалів з ефективним 
утеплювачем (мінеральною ватою, 
пінополістиролом, перлі топ ластбе- 
тоном тощо). До органічних С. м. 
належать матеріали деревинні (ко¬ 
лоди, бруси, щити) і т. 3. місцеві — 
плити на основі комишу, соломи, 
торфу (комишит, соломіт, торфо¬ 
плити). є також С. м. на основі 
органічних заповнювачів і міне¬ 
ральних в’яжучих речовин (арбо¬ 
літ, фіброліт). Осн. вимоги до 
С. м.— достатня міцність, вогне¬ 
стійкість, відносно невелика об’єм¬ 
на маса, низькі тепло- і звукопро¬ 
відність. /. о. Пашков. 
СТІНОЛАЗ (ТісЬобгота) — рід 
птахів род. пищухових ряду го¬ 
робцеподібних. Включає 1 вид — 
С. червонокрилий (Т. ти- 
гагіа), довж. тіла до 17,5 см, маса 
6л. 20 г. Оперення нещільне, м’яке, 
яскраве — сірих, чорних, червоних 
і білих кольорів. Поширений в го¬ 
рах Пд. і Центр. Європи, Азії, 
Кавказу. В УРСР — рідкісний 
залітний птах Карпат. Живе в 
малодоступних місцях, де є вели¬ 
кі скелясті урвища. В пошуках 
їжі (гол. чин. комах) добре лазить 
по скелях, рідше по стовбурах де¬ 
рев. Гніздо — в щілинах скель. 
Кладку з З—5 яєць у травні — 
червні насиджує понад 2 тижні. 
СТІП-ПОЙНТ — мис, крайня зх. 
точка Австралії (26® 09' пд. ш., 
113® 05' сх. д.), омивається вода¬ 
ми Індійського океану. 
С Т Г Р Л І Н Г (Зіігііпб) Джеймс 
(1692—5.ХІІ 1770) — шотл. мате¬ 
матик, член Лондон, королівського 
т-ва (з 1729). Закінчив Оксфорд¬ 
ський ун-т. Осн. наук, праці сто¬ 
суються числення скінченних різ¬ 
ниць і теорії рядів, у праці «Різ¬ 
ницевий метод» (1730) С. вперше 
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подав асимптотичний розклад ло¬ 
гарифма гамма-функції в ряд, з 
якого виводиться Стірлінга фор¬ 
мула, розглянув деякі нескінченні 
добутки, встановив окремі власти¬ 
вості бета-функції і гіпергеометрич¬ 
ної функції. 
СТГрЛІНГА ФбРМУЛА — фор- 
мула для наближеного обчислення 

= 1 • 2 З ... ;г, колил достат¬ 
ньо велике; п\ « /2лгг п”е~”у 
де я = 3,14159..., б = 2,71828... 
Названа ім’ям Дж. Стірлінга, 
який одержав ряд, що з нього 
легко виводиться ця формула. 
СТІЧНГ В(3ди — води, забрудне¬ 
ні в результаті використання в 
побуті або на виробництві, а також 
води від атмосферних опадів, що 
видаляються з території населе¬ 
них пунктів і підприємств каналі¬ 
зацією. Відповідно розрізняють: 
побутові С. в. (води з туале¬ 
тів, ванн, кухонь, лазень, перу¬ 
карень, лікарень тощо), які поді¬ 
ляються на мінеральні (мінераль¬ 
них речовин в них міститься бл. 
42%), органічні (органічних — 
бл. 58%) та біологічні; вироб¬ 
ничі С. в.— води, використані 
в технологічному процесі, рудни¬ 
кові і шахтні води тощо (в цих во¬ 
дах може міститися синильна к-та, 
фенол, солі міді, сполуки миш’яку 
та ін.), після відповідного очищен¬ 
ня ці води можуть повторно вико¬ 
ристовуватись на виробництві; 
атмосферні С. в.— дощові 
1 утворені внаслідок танення снігу 
та льоду, до них також відносять 
води від поливу вулиць і зелених 
насаджень. С. в. являють значну 
заірозу для здоров’я людини і 
рибництва. Тому перед спусканням 
їх у водойму провадять очищення 
стічних вод. Див. також Очищен¬ 
ня населених місць. Очищення 
стічних вод. Санітарна охорона 
водойм. Біологічне очищення 
стічних вод. 
4СТО ДНІВ» — друге правління 
Наполеона І у Франції (20.III— 
22.VI 1815) після втечі його із за¬ 
слання з о. Ельба. Проти віднов¬ 
лення наполеонівської імперії 
виступила антифранц. коаліція 
європ. д-в. Зазнавши поразки в 
битві під Ватерлоо, Наполеон І 
вдруге зрікся престолу і був засла¬ 
ний на о. Св. Єлени. Після <С. д.> 
у Франції відбулася друга рестав¬ 
рація Бурбонів. 
СТО ТРИНАДЦЯТОГО БУКО- 
ВЙНСЬКОГО ПбЛКУ ПОВ¬ 
СТАННЯ 1919 — збройний виступ 
2 тисяч солдатів рум. армії, пере¬ 
важно буковинців, у м. Чернівцях 
проти рум. окупації. Повстання 
почалося стихійно І7.XI антирум. 
демонстрацією озброєних солдатів 
113-го Буковинського полку. Ки¬ 
нувши проти повстанців 4 полки, 
рум. уряд придушив повстання. 
До суду було віддано 149 солдатів, 
3 яких 7 засуджено до страти, ін¬ 

ших — до каторжних робіт на строк 
від 4 до 20 років. 
СТОБьНСЬКІ — укр. сницарі 
17—18 ст. Родом з м. Жовкви, те¬ 
пер Нестеров Львівської обл. 
Гнат С. (третя чверть 17 ст.— 
1742). Професійну освіту здобув 
у майстернях столярних та сни- 
царських цехів м. Жовкви. У 
співавт. з Ю. Шимановичем, С. 
Путятицьким та В. Соковичем ви¬ 
конав іконостаси для церкви св. 
Трійці в Жовкві, а також для мо¬ 
настирів у Крехові, Міжгір’ї на 
Львівщині та с. Краснопущі (те¬ 
пер Терноп. обл.). Іван Г нато¬ 
вп ч С. (поч. 18 ст.— третя чверть 
18 ст.). (їин Гната С. Фаху на¬ 
був у майстерні свого батька; ра¬ 
зом з ним виконав іконостаси в 
Жовкві, Крехові та с. Краснопущі. 
У 1746 переїхав до Києва, де 
брав участь у перебудові дзвіни¬ 
ці Софійського монастиря. (З т е - 
п а н С. (поч. 18 ст.— кін. 18 ст.) 
— скульптор. Брат Гната С. Перші 
профес. навички здобув у майстер¬ 
ні брата. У 1746 разом з Іваном 
Гнатовичем С. переїхав до Києва 
і до 1748 вони працювали над 
перебудовою дзвіниці Софійсь¬ 
кого монастиря, виконавши тут 
все скульптурно-декоративне оз¬ 
доблення. У 50-х рр. 18 ст. брав 
участь у спорудженні Успенської 
церкви в Полтаві. 
Літ.: Горбенко Е. В. Новое в иссле- 
понании творчества каменньїх дел ма- 
стеров Иччна и Степана Стобечских. 
В кн. Исследованин и охрана архи- 
тектурного наследия Украиньї К.. 
1980 
СТСЗВБУР ДЕРЕВА — розвинене 
стебло, що є значно товщим і ви¬ 
щим (довшим), ніж бічні гілки, 
при моноподіальному галуженні 
С. д. — гол. вісь дерева, при сим- 
подіальному галуженні С. д. — си¬ 
стема бічних осей різних поряд¬ 
ків, що послідовно замінюють од¬ 
на одну. 
СТбВБУРНІ КЛІТЙНИ — родо- 
начальні клітини тканин, що по¬ 
стійно оновлюються (напр., у хре¬ 
бетних ^ тварин — кровотворної, 
кісткової, епітеліальної тканин). 
Містять повну генетичну інфор¬ 
мацію', здатні розвиватися у різ¬ 
них напрямах в межах тканинно¬ 
го диференціювання. Найкраще 
вивчені у ссавців, в т. ч. людини, 
кровотворні С. к. (СКК). Розріз¬ 
няють поліпотентні СКК, 
які дають початок всім гемопоетич- 
ним та імунокомпетентним кліти¬ 
нам {еритроцитам, тромбоци¬ 
там і всім видам лейкоцитів), і 
у н іпотентні (напівстовбур- 
ні) клітини, з яких утворюють¬ 
ся клітини одного або двох ря¬ 
дів кровотворення. Поліпотентні 
СКК — це унікальна самопідтри- 
муюча популяція клітин з вели¬ 
кими резервними можливостями, 
яка функціонує все життя. Осн. 
місцем утворення СКК є кістко¬ 

вий мозок. За своїми морфологіч¬ 
ними властивостями СКК подібні 
до лімфоцитів. к. П. Зак, 
СТОГЛАВИИ СОБбР — церков¬ 
ний собор за участю царя Івана IV 
і представників Боярської думи, 
що відбувся в Москві 1551. Свої 
рішення собор виклав у т. з. Сто- 
главі (цей збірник складався з 
100 глав, звідси назва собору). 
Скликаний з ініціативи уряду, щоб 
підпорядкувати церкву світській 
владі і одночасно підтримати церк¬ 
ву в боротьбі проти єресей. С. с. 
прийняв ряд рішень, спрямованих 
на зміцнення офіц. церкви, вііцси- 

нув секуляризаційні плани уряду 
(див. Секуляризація), але обмежив 
церк. володіння в містах і фінанс. 
привілеї духівництва. <Стоглав> 
був кодексом правових норм внутр. 
життя рос. духівництва і його вза¬ 
ємовідносин з державою. 
СТОГНГЙ Анатолій Олександро¬ 
вич (н. І.УІ 1932, м. Чистяково, 
тепер м. Торез Донец. обл.) — укр. 
рад. математик, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1976). Член КПРС з 1963. 
Закінчив Київ, ун-т 0956). З 1957 
працює в Ін-ті кіоернетики (до 
1962 — Обчислювальний центр) 
АН УРСР, у 1964—82 — заст. ди¬ 
ректора ін-ту, одночасно з 1980 — 
директор Спец, конструкторсько- 
технологічного бюро ін-ту. Наук, 
дослідження в галузі теор. кібер¬ 
нетики, матем. забезпечення ЕОМ, 
автоматизованих систем управлін¬ 
ня і обробки даних. Проводить 
дослідження і розробки програм¬ 
ного забезпечення мереж ЕОМ, об¬ 
числювальних центрів колектив¬ 
ного користування, банків даних 
га інформаційно-пошукових сис¬ 
тем. Нагороджений орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, <3нак 
Пошани», медалями. Республікан¬ 
ська премія ім. М. О. Остров- 
ського, 1967. Державна премія 
СРСР. 1968. 

Стоговіз тракторний причіпний 
СТП-2. 

СТОГОВГЗ — машина для 
механізованого навантажування, 
транспортування і вивантажу¬ 
вання сіна, соломи з скирт, окре¬ 
мих копиць, зібраних копицевоза- 
ми, волокушами або копицеутворю- 
вачами. Промисловість постачає 
с. г. стоговози СТП-2 (мал.) ванта¬ 
жопідйомністю 1,5 т, СП-60 ван¬ 
тажопідйомністю 8 т. Агрегатують 
С. з тракторами МТЗ-80/82 і 
Т-150 К. 

СТОГОВІЗ 

Стінолаз червонокри¬ 
лий. 



Склад наукових консультантів, які брали участь у підготовці десятого тому УРЕ» буде ооубліковано 
в одинадцятому томі. 

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ НА ОКРЕМИХ АРКУШАХ 

Саєнко О. Ф., с. 112—113 (< 
див. у 9-му томі) 
Самокиш М. С., с. 32—33 
Сахновська О. Б., с. 256—257 
Світлицький Г. П., с. 48—49 
Світославський С. І., с. 48—49 
Седляр В. Ф., с. 192—193 
Сезанн П., с. 144—145 
Середа А. X., с. 112-113 
Сбров В. О., с. 96—97 
Скелет, с. 240—241 
Скіфське мистецтво, 
с. 288—289 
Скло художнє, с. 160—161 
Скульптура, с. 320—321 
Сластіон О. Г., с. 32—33 

Слово о полку Ігоревім, с. 144—145 
Собака свійський, с. 288—289 
Собачко-Шостак Г. Ф., с. 192—193 
Сонце, с 304—305 
Софійський заповідник, с.208—209 
Софійський собор, с. 208—209 
Союз Радянських Соціалістичних Ре¬ 
спублік, зошит вклейок між 
с. 384—385: 

Герб і прапор, 
Москва і столиці союзних рес¬ 
публік. 
Природа, 
Народне господарство. 
Наука, 
Охорона здоров'я. 

Архітектура, 
Образотворче мистецтво. 
Декоративно-прикладне мистецтво. 
Театр, 
Кіно 

Спектри оптичні, с. 304—305 
Сполучені Штати Америки, 
с. 512-513 
Спорт, с. 272—273 
Ссавці, с. 224—225 
Старицький М. П., с. 336—337 
Стефаник В. С., с. 336—337 
Страхов А. Й., с. 256—257 (статтю 
див. в 11-му томі) 
Суриков В. І., с. 96—97 (статтю див. 
в 11-му томі) 

СПИСОК КОЛЬОРОВИХ КАРТ НА ОКРЕМИХ АРКУШАХ 

Донні відклади Світового океану, 
с. 64—65 
Сірія, оглядова, с. 64—65 
Сірія, економічна, с. 64—65 
СРСР, фізична, с. 352—353 
СРСР, геологічна, 
с. 352—353 
СРСР, грзгнти, с. 400—401 
СРСР, рослинність, 
с. 400—401 
СРСР, етнографічна, с. 416—417 

СРСР, політико-адміністративна, 
с. 416—417 
СРСР, густота населення, с. 416—417 
СРСР. корисні копалини, с. 432—433 
СРСР, промисловість, с. 432—433 
СРСР. сільське господарство, с. 432— 
43: 
США, оглядова, с. 464—465 
США, промисловість, с. 464—465 
США, сільське господарство, с. 480— 
481 

Сталінградська битва, героїчна оборо¬ 
на радянських військ 17 липня — 
18 листопада 1942 р.. 
с. 496—497 
Сталінградська битва, контрнаступ 
радянських військ 19 листопада 
1942 р,- 2 лютого 1943 р., 
с. 496- 497 
Сумська область, оглядова, с. 480—481 
Сумська область, економічна, с. 480— 
481 (статтю див. в 11-му томі) 

ПОМІЧЕНІ НЕТОЧНОСТІ 

Сторінка Колонка Рядок Надруковано Слід читати 

448 середня 19^й знизу 
3-й том 

Першу шахту збудовано в Лисичан- 
ську 1895. 

Першу шахту збудовано в Лисичан- 
ську 1796. 

125 
125 

таблиця 
таблиця 

9-й згори 
17-й згори 

4-й том 
Треанін 
Прелін 

Треонін 
Пролін 

302 ліва 41—42-й згори 
8-й том 

1915 засуджений за довічне поселен¬ 
ня 

1915 засуджений на довічне посе¬ 
лення 

193 

338 
середня 
середня 

33—34-й згори 
19—20-й згори 

9-й том 
(н. 25.VII 1911. 

Розташований в Килійському гирлі 
р. Дунаю. 

(25. VII 1911—6.ІХ 1979) 

Розташований у пониззі р. Дунаю. 

між 448— 
449 

підпис на вклейці до статті 
Романський стиль 

3. Житловий будинок у Клюні. Го¬ 
ловний фасад. Близько 12 ст. Фран¬ 
ція 4. Баптистерій у Пармі. Будів¬ 
ництво почато 1196. Італія 

3. Баптистерій у Пармі. Будівницт** 
во почато 1196. Італія. 
4. Церква Сан-Мікеле в Павії. 12 ст. 
Італія. 

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЗНЦИКЛОПЕДИЯ. том 10 

(на украинском язьіке) 

В томі вміщено 34 сторінки ілюстрацій офсетного друку на окремих аркушах (370 сюжетів, з них 124 — кол^рові)* 
16 сторінок вклейок високого друку (86 сюжетів, з них 34 — кольорові), 8 вклейок кольорових карт (20 карт) і кольо¬ 
рова вкладка основних умовних позначень на картах УРЕ. В тексті: 11^ ілюстрацій і 88 карт. Кольорові карти складе¬ 
но в НРКП і надруковано на фабриці >6 10 ГУГК, ілюстрації виконано способом високого і офсетного друку на Го¬ 
ловному підприємстві республіканського виробничого об'єднання <Поліграфкнига>. 

Інформ. бланк № 39. 

Здано до набору 6.08.82, підп. до друку 18.02.83. БФ 02131. Формат 84 X 108 ‘Л*. Папір ф-ки ім. Ю. Яноніса. Кудр. 
енц. гарн. Вис. друк. Фіз. друк. арк. 34,0 -Ь 4,75 арк. вкл. Умови, друк. арк. 65,1. Умови, фарб.-відб. 118,3. Облік.- 
вид. арк. 127,0. Тираж 50 000 прим. Зам. № 3—101. Ціна 7 крб. 50 коп. 

Головна редакція Української Радянської Енциклопедії. 252650, Київ, ЗО, вул. Леніна. 51. 

Надруковано з матриць Головного підприємства на Київській книжковій фабриці. 252054.Київ, вул. Воровського. 24. 



ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КАРТАХ УРЕ 

НАСЕЛЕНІ ПУНКТ И 

(на мгальмогеографінних картах держав, володінь мрубіжних держав, адміністративних одиниць та острові*^ 

ЗА КІЛЬКІСТЮ ЖИТЕЛІВ ЗА ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ 

Столиці держав, союзних республім СРСР та республік ЧССР і СФРЮ 

Столиці АРСР. центри країв та областей СРСР. центри володінь 

Центри автономних областей та автономних округів СРСР 

Центри районів СРСР. адміністративних одиниць І-го порядку 
зарубіжних держав 

ІНШІ населені пункти 

Руїни стародавніх міст 

ордени 

>•->•<—І—І— 

Державні 

Полярних ВОЛОДІНЬ СРСР 

Державні невстановлені та спірні 

Союзних республік СРСР та республік ЧССР і СФРЮ 

АРСР. країв та областей СРСР. адміністративних 
одиниць зарубіжних держав 

КИЇВ понад 1000000 

ЛЬВІВ ВІД 300000 до 1000000 

ЧЕРНІГІВ ВІД 100000 до 300000 

Коростень ВІД 30000 до 100000 

Боплм ВІД 10000 до 30000 

Любомдь до 10000 

Чорнобаївка понад 10000 

Високе до 10000 

Ьимті Віддалені частини міста 

й МЕЖІ 

1 пАпагтьі 

^ Населені пункти міського типу СРСР 
^ і зарубіжних держав 

Населені пункти міського типу СРСР 

Населені пункти сільського типу СРСР 
Населені пункти; а) сільського типу СРСР 
б) МІСЬКОГО й сільського тилу зарубіжних 
держав 

————- Державні 

Союзних республік СРСР та 
республік ЧССР І СФРЮ 

На картах світу, материків, пів¬ 
островів І гірських країн 

Районів УРСР 

Територій, підпорядкованих міськрадам 

Демаркаційна лінія між Індією та Пакистаном у Кашмірі, між КНДР 
1 Південною Кореєю 

Заповідників 

Примітка Адміністративні одиниці, однойменні з їхніми центрами, 
на картах не підписані 

ШЛЯХ 

Залізниці, тунелі 

С П О Л У Ч Е Н Н Я 

Безрейкові шляхи 

Караванні шляхи та 
стежки 

ІНШІ 
Обмілини й вати 

Озера, а-прісні. б-солоні 
Позначки глибин 

Озера з МІНЛИВОЮ береговою 
ПІНІЄЮ 

Позначки рівнів вод річок 
та озер над рівнем моро 

а Початок гудн'<ппав« тяа на річка* 
в-Пороги, водосімди 

Річки, що пересихають 

Межі плавучої криги 

і^'АакАХХЛАЛЛЛад Межі постійної криги 

Межі замерзання морів 

Меліоративні канали 

У М О в Н І 

Дамби 

І = = = = ж Канали морські 

П О З Н А Ч Е 

а-Піски 

ЧіЧнШи»' 

б-Лавові поля 

Мангрові зарості 

а-Болота б-Солончаки 

Скелі, уі тупи 

Сухі русла (ваді) 

Сухі русла (ваді) на 
текстових картах 

Вічні сніги, льодовики 

Материкові льоди 

а-бм^ , 

Судноплавні річки 

ттШШіГШ Канали судноплавні 

_Морські рейси та 
відстані в км 

б а-Морські порти 
X б-Річкові порти 

Діючі вулкани 

Перевали 

Позначки- висот над рівнем моря 

а-Водорості б-Коралові рифи 

Колодязі 

МОРСЬКІ 

теплі н 

ТЕЧІЇ 

теплі 

-1^ Магнітні полюси 

НА СХЕМАТИЧНИХ ПЛАНАХ МІСТ 

Воммртр 

Межі міст 

Назви районів міста 

=«=- Вокзали й залізничні станції 

Аеродроми та аеропорти 

Стадіони 

Моли та доки 

* Маяки 

<► Форти 

+ Собори й церкви 

і Мечеті 

к Буддійські храми 

Кладовища 

а::) Парки та сквери 

НА СХЕМАХ РАЙОНІВ УРСР 

ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ ЗА КІЛЬКІСТЮ ЖИТЕЛІВ 

Центри районів ниїв понад 1000000 

- ЛЬВІВ ВІД 300000 до 1000000 

О Міста обласного пипорядкування 
ЧЕРНІГІВ ВІД 100000 до 300000 

► Міста 

О Міста, селища міського тилу 
Коростень ВІД 30000 до 100000 

Болта ВІД 10000 до 30000 

0 Центри сільських Рад 
Любомдь до 10000 

Баранівка понад 10000 
’ Селища МІСЬКОГО типу 

о Села Сояотанн до 10000 

Території в межах районів, 
підпорядковані міськрадам 

Чорнобаївка 

Високе 

понад 10000 1 

до 10000 ] 

1 Населені пункти сільського 
І типу 



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНИХ І ВОЄННО-ІСТОРИЧНИХ КАРТАХ УРЕ 

■ 0 Кам'яне вугілля 
0 Молібденові руди Ш 

< к < с < 
в 0 Буре вугілля А © Алюмінієві руди + 

3 
© Горючі сланці 3 - ""є Мідні руди 3 ♦ 

•ь ^ 0 Торф о Свинцеві руди в 

X і < 0 Нафта X ^ <© Цинкові руди ^ 0 

А д, © Горючий газ в тО Срібні руди А 
ш о 

.Є 

О 
А ^ 0 Залізні руди 9 Поліметалеві руди □ 

О ^ 0 Залізонікелеві руди О ♦ © Вісмутові руди О ^ 

и 0 Марганцеві руди о Олов'яні руди V 

ч в, ° 0 Хромітові руди Ч А Сурм'яні руди ♦ 

и 0 Ванадієві руди О 40 Ртутні руди а 
О 

X © 
о 

□ X 0 Титанові руди ° с Золото а 

0. ♦ 0 0 Нікелеві руди в. в Платина а. л 

в © Вольфрамові руди « © Уранові руди 

0 С н 0 в н 1 Г А Л У 3 1 

^ ^ Чорна металургія «• 
Сільськогосподарське 
машинобудування 

:ф 
^ ^ Кольорова металургія 

:• 
Суднобудування 

<• 
^ ^ Хімічна 

<Ф Лісова й деревообробна <• 

^ ^ Нафтохімічна Целюлозно-паперова 
> 

** ^ Нафтопереробна ^ф “ # 
Виробництво будівельних 
матеріалів 1® 

°в 
0 Машинобудування й 
_ в' металообробка оф » ф Цементна 2ф 
^ ЛІ Важке, енергетично, транс 

чі? портне машинобудування оф 
о 

Скляна °ф 

^ф 
^ А Електротехнічна 
^ “ й радіотехнічна <ф X® Фарфоро-фаянсова оО 

°ф н (ІІІ Верстатобудівна та 
інструментальна хф Легка промисловість <® 

<Ф ^ ^ Автомобільна <• < ф Текстильна ^'ф 
X І І І 

Ф ^ Тракторна • Т рикотажна 

С 1 Л Ь С Ь к 0 Г 0 ( 3 п 0 Д А Р С Ь К 1 к 
V Пшениця Коноплі ** Чай 

Л Жито т Джут Т Троянди 

♦ Кукурудза а> Садівництво V Виноград 

♦ Рис ¥ Цукрові буряки ^ Манго 

1 Просо і Цукрова тростина І Ф Кава 

Т/ Ячмінь Ч Соняшник Ф Какао 

- ‘Г Овес Ф Олійні культури V Ананаси 

^ Бавовник V Тютюн Земляний горіх 

Т Льон У Каучуконоси в Городництво 

Хміль V Цитрусові ** Бобові 

1 Н Ш 1 у МОВНІ 

0 Берилієві рухи 
с 
0 Азбест 

^ 0 Графіт 

(0 0 Барит 

^ 0 Миш'яко 

0 Сірка 
л 
0 Пірити 

° 0 Сода 

.0 Глауберова сіль 

0 Флюорит (плавиковий шпат) 

и н и 

в 0 Магнезит 
< к 

• © Асфальт 

д -А. © Гіпс 

^ ^0 Каолін 

^ а <0 Мармур 

^ Ф т © Пемза 

в Туфи 

О Ф © Граніт іо 
^ © Глини бентонітові 
. О 
Ф 0 Перліти, обсидіан 

^ '^© Алмази 

^ ^0 Лазурит 

о. Л ц,0 Коштовні камені 

? Джерела мінеральних вод 

П Р О М И С Л 

Бавовноочисна 
к- 
< Бавовняна 
»- 
^ Шерстяна 

^ Лляна 

^ Виробництво штучного 
щ волокна й шовку 

О Швейна 

^ © Шкіряна, хутрова, взуттєва 

||| ^ Харчова промисловість 

^ @ М'ясна 

^ ^ Маслоробна, сироварна. 

О В О С Т 

• 
Цукрова 

:© <о Консервна 

;• 
а. 
< 

Спиртова 

^® Рибна 

Х@ Т ютюнова 
ю 

г® о® Поліграфічна 

°ф 
о© Різні галузі 

4 X Центри пер 
О ■ 
г 

бавовнику 
ш V Ііснтри первинної обробки 

< ^ < льону 

д ^ ^ Килимові промисли 
Примітка Розміри пунсоні* промислових центрів (великих. 

середніх та ін) дано умовно, для кожної карти окремо 

о Теплові електростанції 

® ГідроелектростаицІГ 

0 Атомні електростанції 

П 0 

Нафтопроводи 

Газопроводи 

Продуктопроводи 

Межі районів спеціалізації 
СІЛЬСЬКОГО господарства 

Оливи 

Банани 

Кокосові пальми 

Фінікові пальми 

Олійні пальми 

Перець та ін. прянощі 

Ефіроолійні та лікувальні 
рослини 

Шовківництво 

ЗНАЧ 

ТВАРИННИЦТВО 
V Велика рогата худоба 

Т Вівці 

Каракулеве вівчарство 

¥ Кози 

Свині 

І Коні 

У Оленярство 

• Звірівництво 

^ Морський промисел 

Риболовні порти 

я 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ НА В О Є Н Н 0 - І С Т 0 РИ Ч НИ X КАРТАХ 

<і= = -Г 

Напрями ударів 

Шо плануються 

Загальновійськових 

Танкових 

Кавалерійських 

Спільні дії загальновійськових і танкових 
З'єднань 

Райони зосередження, а-загальновійськові. 
б-кавалеріі 

^ Знищення оточеного угруповання 

^-3 Відступ ВІЙСЬК 

♦ ■ Переміщення й передислокація військ 

^ Дії авіації 

Дії флотія 

1-0 УНР. ФРОНТ 
17 ПА 8 ев. А 

ГР АРМІЙ .ЦЕНТР' 

6 ПФ тпд 

адбр 

ок 
А 

бр 

білд 

ГР.. ар 

дес 

д 

кд 

Радянські війська 

Війська противника 

Авіадесантна бригада 

Армійський корпус 

Армія 

Бригада 

Бронетанкова дивізія 

Гвардійський 

Гірськострілецький корпус 

Група 

Десант 

Дивізія 

Кавалерійська дивізія 

Кавалерійський корпус 

Кінна армія 

НМГ 
и 

ми 

мд 

исбр 

ОР 

пд 
ПА 
пди 

/70 
Р 
ед 

сн 
ТА 

У8.А 
УР 

^£имт(а^^Н^к£еми^м(а^таx^^£азI^IСобx1^ност^аютьс*^одатковI^|МОіВНИ103наченн 

Кінно-механізована група 
Корпус 
Механізований корпус 
Моторизована дивізія 

Мотострілецька бригада 

Оборонний район 

Піхотна ДИВІЗІЯ 
Повітряна армія 
Повітрянодесантний корпус. 
Повітряний флот 
Резерв 
Стрілецька ДИВІЗІЯ 
Стрілецький корпус 
Танкова армія 
Танкова дивізія 
Танковий корпус 
Ударна армія 
Укріплений район 
Флот 
Фронт 




